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КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ

В годината, когато Тараклийският държавен университет „Григорий Цам-
блак“ отбелязва 10-годишнита от създаването си, представяме  пореден – трети 
випуск на „Годишника на Тараклийския държавен университет „Гр. Цамблак“. 
Въпреки логичното очакване, че в него ще бъдат включени основно  материа-
ли по историята и живота на университа, това не стана, тъй като паралелно се 
подготви  специално издание – „10 -годишен юбилей на ТДУ“ . 

Основно е съхранена структурата и задачите на поредицата, като са пред-
ставени тематично  материали по специалностите, които подготвя универси-
тета. Повечето автори са наши сътрудници. За първи път е открита рубрика на 
статии, подготвени от нашите студенти. Това са доклади на студентски конфе-
ренции, които редовно се провеждат в университета в навечерието на Деня на 
славянската култура.

Всичко това отговаря  на все по-активната позиция на ръководството на 
университета – преподавателите и студентите да се включват колкото може 
по-активно и по-нашироко в научно-изследователската дейност. В тази посо-
ка през последните години  се прави много.  Практически всички млади съ-
трудници придобиха магистърска степен, започнаха до следват докторантура.  
При това сътрудниците публикуват статии в републикански и международни 
списания в България, Русия и Украйна. Особено е важно, че вече издаваме  
научни монографии, художествени и публицистични произведения. Редовно 
се провеждат научни конференции по различни хуманиттарни насоки, много 
ценен научен материал е предобит от археологически, етнографски и социоло-
гически експедиции, а също в процеса на създаването на музея на културното 
наследие на бесарабските българи към университета.

Същовременно продължаваме да привличами в нашето издание колеги от 
страната и чужбина. Сред тях са сътрудници на Молдовския държавен универ-
ситет, Кахулски държавен университет „П. Хаждеу“ и  Института за културно 
наследство към Академията науките на Молдова, както и от Института за ис-
торически изследвания на БАН в лицето на известен изследовател на бесараб-
ските българи,  старши научен сътрудник  д-р  Благовест Нягулов, които редов-
но сътрудничат, работят върху проблеми, по които се провеждат изследвания  в  
Тараклийския държавен университет „Гр. Цамблак“.

Благодарим всичките автори, надяваме се, че този том, както и предишни-
те, ше предизвика интерес на колегите, на  всички тези, които се интересуват 
от научна дейност на университета. Очакваме нови интересни материали как-
то от сътрудниците на университета, така и от колеги от страната и чужбина.

Редакционна колегия
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История и култура
Иван ДУМИНИКА

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, България;
Институт за културнo наследство към АНМ

ПРАВА И ПРИВИЛЕГИИ НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГА-
РИ ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХIX В. В ИСТОРИОГ-

РАФИЯТА

Историографията по този въпрос представлява научен интерес, за да се 
изучи по-добре състоянието на проблема по снабдяването на българските пре-
селници с права и привилегии от царската администрация през първата поло-
вина на XIX в. 

Преди всичко ще отбележим, че изследователите на тази тематика се спи-
рат върху XVIII в., когато царизмът започва да издава първите законодателни 
актове, регулиращи статуса на изселниците в Руската империя. Руската из-
следователка Е. Белова прави детайлен анализ на руското законодателство от 
този период. Особеното внимание на авторката е привлечено от манифестите 
на Екатерина II, издадени през 1762−1763 г. Според нея императорският ма-
нифест от 4 декември 1762 г. имал огромно значение, тъй като призовавал към 
емигриране в Русия не само военното, но и гражданското население от българ-
ските земи. Не остават без внимание също и правилата, установени от указа 
на Екатерина II от 22 юли 1763 г. „О дозволении всем иностранцам, в Россию 
въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных 
им правах” („За разрешаването на пристигащите в Русия всички чужденци да 
се заселват, където пожелаят и за дадените им права”)1. Белова стига до извода, 
че първите укази са поощрявали чуждестранната колонизация, но не са регу-
лирали паричните отношения между държавата и първите колонисти. Липсата 
на ясно разработена програма за привличането на заможни изселници водела 
към необосновани загуби за държавния бюджет. По данни също на Е. Белова 

1  Сред най-важните права, гарантирани на преселниците, ще отделим свободата 
да се заселват във всяка от губерниите на империята или на необработваеми земи. 
Разрешавало се изграждането на храмове. Заселилите се на необработвани земи по 
родове и в села се освобождавали от данъци за 30 години; а в губернските градове – 
за 10 г. Чуждестранните изселници се освобождавали за 10 години от изплащането 
на вътрешни пристанищни мита за стоки, произведени в собствени фабрики, заводи 
и манифактури. Колонистите се освобождавали от военна и гражданска служба за 
времето на привилегии. Според указа се е разрешавало да влизат на всички желаещи: 
както на бедните чужденци, така и на по-състоятелните. Всички пристигнали били 
длъжни да получат  парични средства за изграждане на къща, отглеждане на добитък, 
за земеделски инвентар и за работа у дома. На всички без изключение се е предвиждало 
за половин година да се предостави временно безплатно жилище [4, c. 58].
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българите, дошли през втората половина на ХVIII в., не се ползвали с права 
на колонисти, независимо от съществуващите правила за чужденците. А из-
следователи като Н. Державин, A. Арборе и Д. Минчев преди това изразяват 
увереност, че именно върху базата на указа от 22 юли 1763 г. се е провеждала 
колонизационната политика на руския царизъм в южната част на Бесарабия 
[10, с. 30; 36, р. 10; 53, р. 19]. Българският историк Ст. Дойнов отбелязва, че 
горепосоченият указ продължавал политиката на Петър Велики против зак-
репостяването на преселниците, като сложил също началото и на една дъл-
госрочна поведенческа линия на руските власти към колонистите [12, с. 55]. 
На свой ред, руският историк В. Багалей счита, че правата и привилегиите, 
гарантирани от Екатерининските манифести, са привличали селяни от Осман-
ската империя, тъй като именно под тяхно влияние през 1764−1769 г. на тер-
риторията на Руската империя пристигнало „значително число българи” [2, с. 
88]. А. Бажова също вижда положителната страна на царските закони относно 
колонистите, и в частност откроява указа на императрицата Елизавета Петров-
на от 24 юли 1752 г., според който Новосърбия и Славяносърбия се обявявали 
за икономически зони, свободни от митнически бариери и такси. Това зна-
чело, че колонистите могли да продават своята стока на руските търговци на 
високи цени. Така, заключава авторът, царското правителство проявило заин-
тересованост, щото преселниците да обработват по-усърдно своята земя [3, с. 
226-228]. От своя страна, изследователят П. Петков отбелязва, че благодарение 
на Екатерининските манифести през втората половина на XVIII в. възниква и 
статуса на „чуждестранния заселник”. Авторът свързва тази поява с това, че 
преселниците искали да имат юридически гаранции и няма да бъдат закрепо-
стени. Той добавя също, че икономическите привилегии трябвало да помогнат 
на колонистите по-бързо да устроят своите стопанства. От него се заключава, 
че законодателните укази на руската императрица  положили основите на ко-
лонизационната политика на царизма [27, с. 66]. 

 Не остават без внимание от историците и указите на Александър I от 1802 
г. „О запрещении закрепощать вышедших из-за границы” („За забраната да се 
закрепостяват дошлите от чужбина”) и от 1804 г. „О правилах для принятия и 
водворения иностранных колонистов” („За правилата за приемане и въдворя-
ване на чуждестранните колонисти”) и „О местах для поселения иностранцев” 
(„За местата за заселване на чужденците”). Според Е. Белова указът от 1802 г. 
на практика нямал юридическа сила, което предизвикало злоупотреби от по-
мешчиците и като следствие - вълнения сред колонистите [4, с. 82]. Освен това 
изследователи като Л. Кассо, Л. Лясота, П. Петков твърдят, че най-напред цар-
ските власти планирали да устроят преселниците като крепостни по земите на 
модовските помешчици, но „масовите надигания на емигрантите спрели този 
процес” [20, с. 184; 24, с. 65]. Достатъчно добре също е представено обръще-
нието на главнокомандващия на Молдовската армия от 26 април 1811 г. М. И. 
Кутузов за привилегиите и освобождаването за три години местни данъци и 
такси [2, с. 92-93]. Изследователите К. Крыжановская и Е. Руссев оценяват 
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дейността на русския пълководец през този период като „грижа за българите, 
които се спасявали от турското иго” [23, с. 103].

Молдовският българист И. Ф. Грек, използвайки пръв публикувани доку-
менти, осветлява слабоизучения въпрос относно проектите по устройване на 
пришълците отвъд Дунава в положението им на казашки войски в Руския Юг 
в края на XVIII – първите две десетилетия на XIX в. Според него тези проек-
ти се издигали от представителите на военните кръгове, били поддържани от 
самите преселници и са се обсъждали във висшите представителни инстанции 
на руската империя. В частност, авторът привежда данни как поначало бълга-
рите се опитвали да се приведат като Бугските, Уст-Дунайските Буджакските, 
Донските казашки войски и като земската Болгарска войска, след което поис-
кали да им се даде право да се ползват „от всички привилегии и покровител-
ството на закона, както и останалите поданици на Русия” − т.е., преселниците 
да получат статута на държавни селяни [6, с. 48]. Историкът заключава, че 
гореизложените проекти не били въплътени в живота по три причини: първо, 
защото имперските кръгове били против. А, и по границите на покрайнините 
се очертавало мощно военно формирование, което би могло самостоятелно 
да разгръща национално-освободителна борба. Второ, от пролетта на 1817 г. 
започнало да се налага предложението за устройване на преселниците в Беса-
рабия като чуждестранни колонисти, и – трето − инициаторите на идеята за ус-
тройването на българите със статута на Донската казашка войска, се свързват 
с гръцката революционна организация „Филики етерия” („Дружество на прия-
тели”) и привличат към нейната дейност отвъддунавските изселници [6, с. 54]. 
На свой ред, П. Петков свързва различните правови статуси на изселниците с 
държавните планове. Така той е уверен, че първоначално пред българите са 
стояли военно-стратегически задачи по защита на южните покрайнини. По-
късно тази стратегия се изменя и на българите вече се разчита като на добри 
земеделци. Затова и, заключава авторът, преселниците най-напред ги зачисля-
ват в разреда на заселниците, на казаците, на държавните селяни, след това на 
военните заселници, на южните заселници и свободни селяни [27, с. 67].

В историографията намират отражение най-вече анализа и оценката за 
специалния указ на Александър I от 29 декември 1819 г. „О поселении в Бесса-
рабской области болгар и других задунайских переселенцев, с присовокупле-
нием ведомости округам назначаемым для поселения их” („За заселването в 
Бесарабска област на българи и други заддунавски преселници, с приложение 
ведомостите на окръзите, определени за тяхното заселване”) . Според нас това 
не е случайно, тъй като благодарение на този указ се определя социално-ико-
номическото, правното и административно положение на заддунавските пре-
селници. Относно интерпретацията на указа съществуват някои разногласия. 
Така например, според мнението на румънския историк Замфир Арборе им-
ператор Александър I е подписал два документа, които са обещавали права и 
привилегии на колонистите. Първият – манифест, издаден на името на генерал 
Иван Никитич Инзов, който осъществявал специална организация за пресел-
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ниците, а вторият документ, който изследователят удостоява с термина „хар-
тия” – определял правата и привилегиите, с които били длъжни да се ползват 
българите и техните бъдещи поколения [37, p. 107]. От своя страна, румънски-
ят изследовател Г. Драгомир, запознал се с документа не в оригинал, а чрез 
сборника закони, публикувани от Ион Бужуряну [38, p.735-737], твърди, че 
указът решавал основния въпрос, вълнувал преселниците – регламентацията 
на правата за собстственост върху земята. За това се наложило „беженарите”, 
както ги нарича авторът, да се разделят на пет класа или категории според 
принципа на времепребиваването в пределите на Бесарабия. В зависимост от 
това всяка категория колонисти получавала земя в определено количество и на 
определено място. Изследователят намира, че последвалата регламентация на 
поземлените парцели показала, че до 1819 г. поземлените участъци се намира-
ли в хаотично състояние. Засягайки членовете на указа, където се отбелязва, че 
желаещите да се преселят от градовете и селцата на държавни земи би тряб-
вало да получават разрешение от областното и колонистко началство, изследо-
вателят забелязва, че съставителите на този документ не са посочили начина и 
формата, по които колонистите били длъжни да предупредят местните власти. 
Според румънския изследовател най-важната свобода, с която се снабдяват 
българите − това е свободата на култа, т.е на българите се разрешавало свобод-
но да изповядват христианството от православен тип [43, p. 19]. Интересно е, 
че освен права, авторът пръв подробно описва и задълженията на колонистите, 
предвидени в същия указ. Те основно се отнасяли до поземлените данъци (dări 
pământeşti), които се заплащали в еднаква степен с другите жители на региона. 
Обаче, авторът забелязва, че се ограничавала свободата за по-дълго отсъствие 
от колонията, тъй като пред излизане зад граница, било нужно да се платят да-
нъците за три години напред, а купената по какъвто и да е начин земя трябвало 
да се продаде. В същото време 60-те десетини, получени от държавата, при 
кратко отсъствие оставали на собственика, за да може той след завръщането 
си да ги обработва в бъдеще [43, p. 20].

Политикът и публицистът от бесарабски произход  Антон Крихан в своя 
труд, издаден на румънски и английски езици, „Права на румъните върху Бе-
сарабия според някои руски източници” също се спира на въпроса за правния 
статус на българските изселници [41, 148]. Според автора освен другите при-
вилегии, подобни на тези получени от немците, най-важната свобода дадена 
на българите била правото им да произвеждат ракия (rachiu) без каквито и да е 
ограничения: „право, към което българите се придържали най-вече” [41, p. 57]. 
Веднага Крихан добавя, че все пак най-важно било, че колонистите получили 
земя в размер на 557 246 десятини (около 607 793 ха). Всичко това, заключава 
той, убедило българите да ускорят своето идване или връщане в Бесарабия [41, 
p. 58].  

В историографията съществуват различни оценки за ролята на този доку-
мент за последвалото развитие на българите. Така А. Скалковски като оценява 
положително този указ пише, че „трудно ще се намери закон и по-милостив, и 
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по-пълен”, продължавайки, че „в тези немного членове се заключава всичко, 
което е било само нужно за бъдещото благоденствие на бедните странници” 
[30, с. 24]. И Й. Титоров е уверен, че „значимостта на този документ е очевид-
на, тъй като той е имал силата на закон” [32, с. 85], докато П. Петков смята, че 
по този указ жителите на българските колонии са получили статута на „чуж-
дестранни колонисти” [27, с. 76]. На свой ред, Е. Белова твърди, че този указ „е 
послужил като тласък за чуждестранната колонизация на Новорусия и Буджа-
ка и създаване на земеделски колонии” [4, с. 121-122]. А, Л. Лясота намира, 
че с този акт завършва процесът по формиране на социално-икономическия и 
правен статус на колонистите. В същото време, според него се създават усло-
вия за бързо усвояване на земите на Бесарабия и развитието на капитализма в 
земеделието, което в сравнение с другите региони на дореформена Русия тук 
се развива с ускорени темпове [24, с. 8]. От своя страна, И. Грек и Н. Червенков 
отбелязват, че приетият от Александър I документ създава юридическа база за 
почнатото още преди това преселване на българи от помешчически (чокойски) 
на държавни земи, тъй като тук те получавали наравно със своите съотече-
ственици статуса на колонисти [8, с. 18; 34]. И. Грек в една от своите статии 
отбелязва също, че царският указ е имал голямо значение и за устройването на 
пришълците отвъд Дунава в Буджака. Според него, първо, указът определял 
тяхното социално-правно положение – върху тях се разпространявали правата 
и привилегиите на чуждестранните колонисти в Русия; второ, указът опреде-
лял и аграрните отношения между заддунавските преселници и руската фео-
дална държава, поставял основите на особена данъчна политика на царизма 
по отношение на новите свои поданици; и трето, указът предвиждал особено 
административно отношение към тях [9, с. 38]. В същото време В. Ващен-
ко прави извод, че правните условия за формиране на българската диаспора 
повлияли за развитието на предприемаческия дух на колонистите в различни 
сфери на живота [5, с. 160]. Българските историци Й. Титоров и К. Калчев 
обръщат внимание, че след издаване на този Указ преселниците започват да 
разбират, че положението им в Бесарабия става по-стабилно и затова започ-
ват с по-голяма енергия да облагородяват пустинните степи на Буджака [32, с. 
89; 19, с. 58-59 ]. Георге Настасе пък изразява увереност, че последствията от 
привилегиите имат положителна роля за българите, тъй като водят до развито 
състояние колонистките стопанства, в което започнали да им отстъпват даже 
немските колонисти [54. p. 12].

Някои историци допускат все пак и грешни съждения. Така медикът по об-
разование Петре Казаку в работата си „Молдова между Прут и Днестър 1812–
1918” погрешно отбелязва, че през 1818 г. заддунавските изселници получи-
ли определени преимущества и 527 608 десятини земя. Освен това авторът, 
засягайки въпроса за административната автономия на българските колонии 
неточно назовава колонистките окръзи с термина „секция”. Според неговото 
мнение такива най-напред е имало пет [33, p. 8]. Това ни навежда на мисълта, 
че авторът най-вероятно не е бил запознат с горепосочените императорски до-
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кументи. 
Добре известно е, че от 1819 до 1827 г. българските колонии са концентри-

рани в четири колонистки окръга: Прутски, Кагулски, Измаилски и Буджакски. 
След това поради недостига на земя (в резултат на големия брой новозаселни-
ци) през 1827 г., последният ще бъде разделен на два окръга: Долнобуджакски 
и Горнобуджакски [Виж подробно: 46, p. 184]. Малко по-късно румънският 
етнограф и историк Александър Арборе в статия посветена на етнографията 
и историята на Добруджа и Бесарабия, се спира върху въпроса за администра-
тивната автономия на българските колонии [36]. Авторът смята, че българите 
получават такова право изключително заради това, че голямата миграционна 
вълна довежда до факта, че многото преселници отсядат хаотично върху земи-
те на молдовски боери, което би могло да предизвика сред последните проте-
сти [36, p. 16-17]. Тук едва ли можем да се съгласим с мнението на румънския 
учен, тъй като на местните боери е било изгодно да използват труда на от-
въддунавските преселници в своите имения и това е предизвикало бягство на 
българите към държавните земи в Буджака. 

Засягайки царския указ от 29 декември 1819 г., румънският историк Теодор 
Холбан отбелязва, че този документ слага началото на организирането на бъл-
гарските колонии [49, p. 33-39]. Както сам авторът твърди, оригиналът на този 
документ той е виждал в Държавния архив. Според неговото заключение този 
документ или както той го нарича „Хрисов”, по аналогия с държавните грамо-
ти издавани от румънските владетели, е разделен на две части, всяка от които 
съдържа по 16 члена. Обаче, изследователят без необходимия анализ  изреж-
да само 12 члена, засягащи социално-икономическия статус на преселниците. 
Според неговото твърдение в същия период е бил издаден и т.нар. регламент-
закон: „Cтатуты болгарских колоний в Бессарабии” („Статути на българските 
колонии в Бесарабия”), който бил преведен на български и румънски. Така от 
тях били длъжни да се ползват и местните молдовани, което на практика не 
било изпълнено, понеже земята била дадена на новите преселници. Авторът 
стига до извода, че именно с това може да се обясни толкова масовото проник-
ване на българи в Буджака [49, p. 18]. Той веднага добавя, че благодарение на 
особената грижа на руското правителство още в първите години след публику-
ването на Указа, българските колонии започнали да вървят с бързи крачки към 
подобряването на материалния си и духовен живот: „освен това този статут им 
гарантирал също дълго време спокоен и безгрижен живот” [39, p. 533].

Румънският изследовател Флавиус Соломон неточно смята, че през 1819 
г. са били издадени два указа: „един – който се отнасял до устройството на ду-
навските преселници, а другият бил специалният декрет, издаден на 29 декем-
ври същата година, гарантиращ всичките права, с които се удостоявали чуж-
дестранните колонисти” [60, p. 147.] В действителност авторът не уточнява, че 
става дума за два документа: първият – указът на Александър I от 29 декември 
1819 г., който едновременно разпределял и гарантирал правата и привилегиите 
на българите и вторият – посменен акт на министъра на вътрешните работи 
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В. П. Кочубей, издаден на 12 март 1820 г. като допълнение на царския указ 
и даващ на баългарите право на автономно управление [25, с. 102]. Всички 
налични при изследователя документи са позволили на Ф. Соломон да назове 
следващите получени от българите привилегии – фискални, административни 
и военни (освобождение от наборна повинност) − свободи.

Известният румънски историк Николай Йорга, анализирайки император-
ският указ от 29 декември 1819 г., според който заддунавските преселници 
получили в лично ползване по 60 десетини земя и се освобождавали от пла-
щането на данъци за 7 години, стига до извода, че в сравнение с българите 
коренното население било поставено в неблагоприятно положение, тъй като 
то не получавало никакви привилегии [52. p. 265]. 

Такива историци като В. Ващенко и И. Думиника опровергават тази теза 
и обръщат внимание, че посоченият указ има значение и за завареното насе-
ление (молдавани, украинци и др.), тъй като всички колонистки права се раз-
пространявали и върху тях[5, с. 159; 45, p. 44-59; 46, р. 175-193; 13, с. 196-206].

Смятаме за важно да отбележим, че и в румънската историография Г. Дра-
гомир признава, че в указа се отбелязвало, че и коренните жители „т.е., молда-
вани, живеещи в същите колонии с българите, били длъжни да се ползват със 
същите права и привилегии” [43, p. 21].

Налага се да констатираме, че твърде слабо е изучен „Устав о колониях 
иностранцев в империи” („Устав за колониите на чужденците в империята” от 
1842 г.)., представляващ документ, който систематизира всички манифести и 
укази, касаещи правата на преселниците. Изследователят П. Петков го нарича 
„Статут за колониите”. Анализирвайки неговите членове, той стига до изво-
да, че чуждестранните преселници съставяли особена полупривилегирована 
категория селско население. По своя статут те били близки до категорията на 
държавните селяни, отличавайки се само с това, че на тях им се разрешавало 
да излизат зад граница, да преминават в различни социални класи и да имат 
големи поземлени парцели [27, с. 76-77]. В същото време И. Грек и Н. Червен-
ков, наричайки този документ „Сборник” подчертават неговото важно значе-
ние за преселниците, тъй като той отразявал социално-правовото положение 
на българите от Бесарабия и Новорусийския край [8, с. 25]. А, В. Дякович на-
зовава документа с термина „Постановление за колониите”. Според неговото 
мнение именно по него може добре да се съди как са се устройвали, създавали 
и управлявали бессарабските българы до 1871−1875 г., когато ги приравняват 
към всички поданици на империята [14. с. 93-94]

Интерес в историографията предизвиква въпросът за работата на органи-
те за управление на заддунавските преселници. Изследователката Е. Белова 
вижда първата поява на такъв орган още в 1763 г. под името „Канцелярия опе-
кунства иностранных колонистов” („Канцелария за опекунство над чуждес-
транните колонисти”). Но, както констатира и тя, поради големите загуби и 
неефективността органът съществува само до 1782 г.  Непосредственото упра-
вление над заселниците било възложено на местни губернски органи [4, с. 57]. 
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От своя страна, Л. Лясота вижда няколко причини за прекратяване дейността 
на „Канцеларията”. Това са: „несъгласуваност на действията с местните орга-
ни на управление, голям диапазон в поставяните пред нея задачи, недостиг на 
финанси и кадри” [24, с. 8]. 

Изследователите Ст. Дойнов, И. Грек, Н. Червенков, К. Калчев, И. Думини-
ка, Д. Коронелли, Е. Иванов, Н. Казаков, В. Конобеев и Е. Шатохина оценяват 
положително дейността на Антон Коронели като първи главен попечител на 
българските преселници в Дунавските княжества за периода 1811−1816 г. [21. 
с. 208-209; 22, c. 377-369; 29, с. 33-34;18, с. 34-36; 11, с. 34-36; 12, с. 80-81; 19, с. 
61; 33, с.75-80; 44, p. 101-107; 15, с. 89-100]. За особена заслуга на А. Коронели 
се смятат изработеното от него „Положение для управления болгар и прочих 
колонистов с правой на левую сторону Дуная” („Положение за управлението 
на българите и другите колонисти от дясната на лявата страна на Дунава”). В 
документа намират отражение исканията на българската емиграция начело със 
Софроний Врачански за автономия извън пределите на националната терито-
рия, а също и правата за откриването там на български училища, църкви и съ-
дилища [9, с. 34]. И. Грек показва как А. Коронели в своя секретна записка до 
М. Кутузов от 15 ноември 1811 г. отразил тежкото положение на българските 
преселници и предложил да ги заселят в държавните земи на Бесарабия под 
ръководетвото на главен попечител и щат от чиновници [9, с. 34]. От И. Грек 
знаем, че макар царизмът да разработвал в това време различни планове за ус-
тройване на българите, но руските власти смятали, че българските искания не 
може да се удовлетворят до края на войната. Едва по-късните искания на бъл-
гарската емиграция, издигнати в края на руско-турската война от 1806−1812 
гг., се вземат под внимание от руските власти [7, с. 12-35].

Сравнително слабо е изучена също и дейността на ротмистър Дмитрий 
Ватикиоти. Така например А. Скалковски назовава именно него „първият ко-
лониален попечител и началник, макар и неуспял свободно да проведе и даже 
да започне едно толкова полезно дело” [30, с. 13]. Т.е. авторът твърди, че Д. 
Ватикиоти заради смъртта си не е успял да работи на възложената му длъж-
ност. По-късно, това мнение го поддържа и К. Калчев [19, с. 57, 62], докато И. 
Мещерюк, К. Крыжановская, Е. Руссев, И. Грек, И. Думиника и Н. Червенков, 
позовавайки се на архивни източници, твърдят, че Д. Ватикиоти е изпълнявал 
функциите на попечител от лятото на 1816 г. чак до свойта кончина в 1820 г. 
[25, с. 85-86; 23, с. 118; 9, с. 38; 46, p. 180; 34].

В историографията се визира и дейността на Попечителния комитет за ко-
лонистите (чуждестранните преселници) от южния край на Русия. Изследова-
телят П. Петков вижда главната причина за създаването на този орган в това, 
че царизмът се опитвал по правов начин да организира преселването и устрой-
ването на заддунавските бежанци [27, с. 67], докато А. Скалковски свързва об-
разуването на този орган с увеличаване числеността на българските колонии в 
Бесарабия, което изисквало особено „близки грижи” [30, с. 67]. Същата гледна 
точка се поддържа и от К. Калчев [19, с. 57]. Но, много преди това В.Дякович 
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обяснява образуването на това попечителство с потребността от „установява-
не на порядък и стабилност” [14, с. 89]. Струва си да отбележим, че И. Грек 
посвещава отделно изследване на този въпрос [9, с. 33-59]. Според него поява-
та на Попечителния комитет била обусловена от външнополитически фактори, 
от необходимостта за устройване на новите граждани на Русия върху нейната 
новопридобита територия и защитата на техните интереси от посегателства 
върху личните им, граждански и имуществени права от страна на помешчи-
ците и местните органи на властта от Новорусийския край и Бесарабия [9, 
с. 41]. Той проследява процеса на създаване и функциониране на системата 
от административни органи за управление над „отвъддунавските преселни-
ци” и техния апарат, вътрешната еволюция във функциите на тези органи на 
властта и тяхната причина, характера на взаимоотношенията на администра-
тивния апарат със заселниците. Интерес представляват изводите на автора: 
според него трите съставни елемента (селските и окръжни учреждения, а също 
и института за попечителство) в управлението на заддунавските преселници 
съставяли затворена административна система, подчинена на Попечителния 
комитет за чуждестранните заселници в южния край на Русия. Това свидетел-
ства за особеното административно-териториално устройство на колонистите, 
които имали определена автономия [9, с. 59]. И. Грек смята: в началото на 
30−40-те г. XIX в. органите за управление на заддунавските преселници били 
защитници на колонистките интереси, но под влияние на вътрешнополитиче-
саките процеси, ставащи във феодална Руси,я апаратът за управление ще стане 
главен експлоататор на колонистите. Това довело до злоупотреби, корупция, 
внедряване на крепостни форми на експлоатация, което предизвикало рязко 
негативна ответна реакция на населението [9, с. 59]. Молдавският българист 
Н. Червенков също се спира на проблема за управлението на българските ко-
лонии, отразявайки заемането длъжносттите на изправници и попечители. 
Чиновниците използвали своето високо положение преди всичко за користни 
цели, те именно насаждали крепостничество в колониите и пренебрегвали за-
конодателните актове за колонисткия статус [34]. 

На дейността на И. Инзова на поста попечител на бесарабските преселни-
ци и на тези от южния край на Русия са посветени много работи. Практичес-
ки всички, които са писали за българските колонии в Бесарабия са оставили 
похвални отзиви за дейността на И. Н. Инзов. Но, по-подробно неговата ак-
тивна работа за благоустройването на българските преселници е отразена в 
„Биографическия очерк” на С. Потоцки [28]. Авторът се спира подробно върху 
неговата дейност като председател на Комитета  за чуждестранните изселници 
от южния край на Русия, за това как И. Инзов успял да получи от Александър 
I издаване през 1819 г. на специалния указ за удостояване на преселниците 
с колонистки статус. Положителна вижда ролята на И. Инзов и А. Скалков-
ски, оценявайки го като „най-благодушния, деен и далновиден сановник” [30, 
с. 17]. Й.Титоров оценява него като най-видния от всички руски началници,  
управлявали българските колонии в южната част на Бесарабия [32, с. 92-93], 
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докато В. Дякович го нарича „върховният попечител”, на когото бесарабските 
българи са най-големи длъжници, тъй като под неговото ръководство и непо-
средствен надзор възниква и се изгражда една „Нова България” [14, с. 96]. На 
свой ред К. Калчев отбелязва, че И. Инзов има „съзидателен принос в органи-
зацията на новия живот на българите” [19, с. 64].

Борбата на преселниците за своите права и статус на колонисти намира 
своето широко отражение в историографията. П. Петков смята, че основни 
причини на този процес трябва да се считат: „желанието на българите да се 
сдобият с права като Донската Войска, а също и искането за отделяне на земя 
в низините край Дунав и организирането на изборна администрация, която да 
не би зависела от местните органи на властта” [27, с. 80]. Н. Казаков пък е уве-
рен, че като повод за надигане на българите служат опитите на бесарабските 
помешчици да ги принудят към изпълняването на различни видове обремени-
телни феодални повинности [18, с. 36]. Според неговото твърдение като една 
от формите на протест на българите против разпространяването и върху тях на 
феодално-крепостнически порядки на управление са масовите преминавания 
към държавните земи. Показана е еволюцията в характера на исканията на 
преселниците – той смята, че до 1816 г., т.е. до началото на работата на „Коми-
сията на Юшневски”, исканията на българите са носили уклончив и не опасен 
за авторитета на местните власти характер, но от началото на разследвания-
та на Комисията в исканията на изселниците се съдържат смели и откровени 
разобличавания на многобройните злоупотреби на земските началници и мол-
довските помешчици [18, с. 36]. От своя страна, И. Грек обособява бившите 
членове на българската Земска войска, които по негово мнение, се възползвали 
от антифеодалната борба на заддунавските преселници, за да издигнат иска-
ния за възраждане на Болгарское земское войско [6, с. 51], докато Л. Лясота 
откроява в борбите на българите за свои права тяхната класова същност. Той 
е уверен, че като успех на борбата на преселниците с „крепостниците” следва 
да се смята създаването на Комисията по разследване на ситуацията в колони-
ите [24, с. 10]. Историкът И. Мещерюк отбелязва, че антикрепостническите 
движения на бесарабските българи през 1815−1816 г. имали особености, от-
личаващи ги от движенията на селяните в другите местности на Русия. Това 
според него произтичало от факта, че българите молели за създаване от тях на 
особена казашка войска по модела на Донската. Заедно с това се издигало и 
искане за създаване на особено административно устройство и тяхно управле-
ние, независимо от Бесарабското областно правителство и неговите агенти по 
места [25, с. 72]. Той показва, че предоставянето на колонистки статус върху 
територията на Южна Бесарабия на изселниците-българи е резултат от техни-
те борби през 1812−1820 г. за социалноикономически и правови привилегии, 
разпространявани върху чуждестранните колонисти. 

Относно въпроса за дейността на Комисията по разследване на ситуацията 
в колониите начело с декабриста А.Юшневски през март 1816 г. също има ис-
ториографски данни. Така К. Крыжановская и Е. Руссев твърдят, че я е оглавил 
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А. Юшневски. Но, те признават, че нямало никакви официални документи, 
които да потвърждават този факт и че затова своето мнение като историци 
го обосновават с чина надворен съветник, който е имал декабристът, а също 
и с това, че той активно е участвал в работата на Комисията,а и с факта, че 
централните бесарабски власти са се обръщали непосредствено към него. Ав-
торите показват също и борбата на Юшневски за права и привилегии, които 
царизмът е обещал да даде на българите още при преминаването им през р. 
Дунав [23, с. 109]. На свой ред, Н. Казаков твърди, че смесеният състав на 
Комисията, в която били включени представители на гражданските и военни 
власти, й придавал известна независимост и, следователно, възможност откри-
то да се изказват лични съображения, без опасения заради „неудоволствията” 
на местното началство [18, с. 37]. Според мнението на Н. Казаков една от най-
характерните особености на рапортите на А. Юшневски се състои в това, че 
той не се е ограничавал с констатации по разкритите от него недостатъци в 
управлението или в положението на българите, а предлагал веднага радикални 
мерки по тяхното отстраняване [18, с. 43]. В труда на молдовския българист 
И. Мещерюк „Антикрепостническая борьба гагаузов и болгар Бессарабии в 
1812−1820 гг.” [25, c. 78-109] („Антикрепостническата борба на гагаузите и 
българите от Бесарабия през 1812-1820 г.”) работата на Комисията се разглеж-
да като етап от антикрепостническата борба на заддунавските преселници. 
Показано е активното участие на членовете на комисията в защита на българи-
те от притесненията на местните чиновници и помешчици. Подробно е описан 
процеса на формиране и работа на Комисията по събиране на информация за 
броя на заддунавските преселници. Впрочем, авторът намира, че на членове-
те на този орган „не им се отдава да доведат поставената задача докрай” [18, 
с. 58.]. От своя страна, Л. Реулец и Г. Кышлали не се съгласяват с изводите на 
Мещерюк, наричайки ги „не совсем аргументирани”, тъй като по техни дан-
ни „Комисията рапортувала за успешното завършване на работата” [29, с. 93]. 
За доказателство на своите тези, те представят намерени архивни материали, 
отразяващи резултата от работата на Комисията по събирането на сведения за 
отвъддунавските изселници в Бессарабии. Охарактеризирани са формулярите 
по събирането и записването на нужните сведения, на именните списъци и 
обобщителните документи от 1816 г. [29, с. 92-106].

Остава дискусионен въпросът за оценката на причините по даването при-
вилегии за българските преселници. Една група автори смята, че целта на този 
процес е да привлече населението към усвояване на земите. Така изследовате-
лите Н. Державин, В. Кабузан, Ст. Дойнов, В. Мильчев, Ф. Соломон отбеляз-
ват, че политиката по „даряване” на привилегии е била изгодна преди всичко 
за самата царска Русия: тя се стремяла да привлече чуждестранен елемент и да 
го засели в слабонаселените територии на Бесарабия [10, с. 29; 17, с. 55-78; 11, 
с. 54-56; 26, с. 30-42; 60, р. 146-147]. 

Втора група изследователи виждат в привилегиите политически цели, 
които се свеждат до нарастване на репутацията сред балканските народи. Ру-
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мънският политически деец от бесарабски произход И. Пеливан смята, че го-
лемият брой българи в Южна Бесарабия се обяснява с контрола на царската 
администрация на тяхната емиграция, която чрез примера на добро отношение 
към бесарабските българи чрез даването на права и привилегии, се опитва да 
внуши на балканските народи, че покровителството на Руската империя води 
със себе си само до процъфтяване [57, р. 12]. Изследователите З. Арборе и Е. 
Сюпюр смятат, че привилегиите помогнали за масовостта на преселниците, 
опитващи се да се устроят на новите земи с държавна поддръжка. Изследова-
телката Сюпюр, поддържайки тезисите на българския лидер на национал-осво-
бодителното движение Г. Раковски за пагубната политика на Руската империя 
за българите, стига до извода, че резултатите от привличането на българите по 
всякакви начини и пътища са рушителни, на първо място, за самите български 
земи, тъй като променят етноконфесионалната ситуация чрез обезлюдяване на 
определени региони [37, р. 107; 31, с. 81-98; 61, p. 495; 62, p. 48].

По-представителна е третата група изследователи, които са склонни да ви-
дят в едно двете по-гореизложени причини за даване привилегии на българите. 
К. Крижановская и Е. Руcсев твърдят, че царското правителство било далеч 
от толкова безкористни филантропски цели. Според тяхното мнение царизмът 
е бил заинтересован, първо, от бързото заселване и усвояване на обширните 
новопридобити територии, което той можел да постигне главно по пътя на 
привличането тук на колонисти; второ, с предоставянето в Бессарабия на ня-
кои облекчения и привилегии на преселниците отвъд Дунава царското прави-
телство е преследовало определени политически цели, за да обърне погледите 
към тази област на поробените балкански народи [23, с. 103-104]. Близка до 
това мнение е позицията на К. Калчев, който вижда конструктивната роля на 
царските укази за колонистите, признавайки в същото време, че те се явяват 
част от външнополитическата стратегическа политика на Русия на Балканите. 
Авторът заключава, че в превръщането на тази стратегия в тактика би могло 
да се види проявление и на широката славянска душевност и добросърдечие, 
и великодържавни имперски амбиции и интереси [19, с. 60]. От своя страна, 
И. Анцупов и И. Грек намират, че вътрешната политика на Руската империя 
се формира с отчитане на военностратегическото и политическо значение на 
Бесарабия. Според тях необходимостта от заселване земите на Буджака се пре-
плита с целта да се създадат условия за икономически растеж в областта и за 
превръщането й в добре осигурен продоволствен тил за руската армия в слу-
чай на война срещу Османската империя [1, с. 229; 9, с. 34].

Четвъртата група автори включва главно някои представители на румън-
ската историография. От тях на първи план се издига преди всичко румънски-
ят характер на територията, а българите се разглеждат като придошло населе-
ние, ползващо в ущърб на автохтонните местни особеното покровителство на 
царските власти. Историкът Н. Йорга счита, че с привилегиите царизмът се 
опитал да привлече в Бесарабия българите [52]. В частност, авторът споделя, 
че след напускането на татарите-ногайци от Буджака руската администрация 
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е желаела да засели тези обезлюдени територии с християнско население, но 
с условието, новодошлите да не бъдат от румънски произход. Той е уверен, 
че тази роля била дадена на българите, които в конкретния момент търсели 
укриване от османското насилие [52, p. 265]. През 1915 г. анонимнен автор, пи-
шещ с псевдоним Хисторикус, издава брошура със заглавие „Защо ни е нуж-
на Бесарабия” [48]. Хисторикус е уверен, че царската администрация е дала 
привилегии на българите, както и на други колонисти, с цел да ги привлече в 
Бесарабия, и с това да надвиши румънския елемент: „всичко това се правело 
с цел денационализация и дерумынизация на местното коренно население” 
[48, p. 29]. Такава мисъл има и в книгата на Георге Дигиш „Sub jugul străin!...” 
[42] („Под чуждо иго”). Авторът в емоционална форма изказва своята позиция, 
която обаче не издържа критика. Според него, ползвайки се от привилегиите и 
преимуществата, заддунавските изселници тъй да се каже се настанили на зе-
мите на депортираните в Сибир молдовани: „всичко това било направено с цел 
колкото се може по-бързо и по-леко да се денационализират румънците” [48, p. 
29]. В този план ще забележим, че авторът смесва в едно феномен от началото 
на XIX в., когато тук проникват чуждестранни преселници, а също и процес 
от кр.XIX – нач.XX в., когато в резултат от демографския ръст и недостига от 
земя много бесарабци, в т.ч. и българи, са принудени по собствено решение 
да се изселят в Южно-Усурийския край, Амурската и Приморската области на 
Руската империя [Виж подробно: 59, c. 115-132; 35, c. 235-250].

По-късно, такива румънски автори, като К. Филипеску и Г.Джурджеа пред-
ставят по-смекчена позиция, вероятно поради това, че авторите не са историци 
по образование, а работници от Селскостопанския отдел на Бесарабия. Според 
тях молдованите и ногайците сами напускат Буджака, което подбудило руското 
правителство да привлича други народи за заселване на тази територия. За да 
се съгласят преселниците да останат и да развиват този край, „им били пред-
ложени всевъзможни привилегии”. Но, според тях целта си оставала същата 
– „денационализация на местните молдавани” [47, p. 41].

Друг румънски историк Щефан Чобану продължава да засяга темата от 
позицията на държавния национализъм, свързан с т.нар. „историческа правда” 
за регресивната роля на заддунавските изселници за местното молдовско насе-
ление. Той смята, че „отслабвайки коренния елемент на населението в градо-
вете, давайки привилегии на чужденците, царизмът колонизирал провинция-
та, жертвайки автохтонното население от бесарабски румъни, което било под-
тиквано към отчаяние и към дългата съдба на бежанци” [40, р. 33]. Целта на 
този процес се вижда от автора в опита за замяна на автохтонното население и 
образуването на тази територия на нов народ. Чобану е уверен, че ръководен 
от същите съображения, царизмът давал на заддунавските преселници големи 
привилегии. Той твърди, че даването на колонистите на земите, предвидени от 
„Указа”, било неправилен и несправедлив акт пред автохтонния елемент, тъй 
като тези земи уж по право трябвало да принадлежат на румъните „живели тук 
няколко века подред” [40, p. 41]. И Петре Казаку по същия начин бележи, че 
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вместо да разрешат да се колонизират южните региони на Бесарабия от мол-
давани, царските власти „доведоха тук германци и българи, давайки им такива 
преимущества, от каквито никога не се ползвало местното население” [39, p. 
81]. 

Букурещкият историк и филолог Георге Попа-Лиссяну в труда си „Бес-
сарабия: Исторический обзор” („Бесарабия: исторически обзор”) изброява 
основните привилегии, които били дадени на българите, отбелязвайки, че те 
били изцяло сходни с ония, които получили немските колонисти [58, p. 28]. 
Авторът с ирония заключава, че по времето, когато изселниците получавали 
привилегии, местните румънци безплатно им доставяли още и дървен мате-
риал за строителството на жилища. Така той се опитва да доведе читателя до 
мисълта, че коренното население, за разлика от привилегированите българи, 
било принудено да работи в полза на чуждестранните колонисти. 

В това време историкът Т. Холбан в една от твоите статии, появила се в 
1935 г. пише, че съдбата на българите винаги е била обкръжена от щастие, кое-
то рядко се среща в историята на другите народи. Той обвинява царизма, че, 
опитвайки се да отстрани първенството на молдованите в Южна Бесарабия, 
дал на колонистите привилегии, обуславяйки така отиването на автохтонното 
население в централните райони на областта или на десния бряг на р. Прут 
[49, p. 336]. 

По въпроса изказва мнение и Ион Нистор. В работата „Българските и га-
гаузки селища в Бессарабии” [55, p. 234-237; 56] той пише, че в сравнение с 
други колонисти българите се ползвали с „изключителни привилегии”. Спо-
ред него това било главна причина за последвалото увеличение броя на но-
водошлите заддунавски преселници. Нистор грешно твърди, че живеещите с 
колонистите молдовани, които нямат право да се ползват  привилегии, били 
принудени да отиват в други места, облекчавайки с това пред българите за-
дачата да станат преобладаващо население в количествен и качествен план в 
Южна Бесарабия [56, р. 21-22]. 

Петата група изследователи не свързват преселването на българите с при-
вилегиите. Така Г. Драгомир в работа, посветена на българските колонии в 
бесарабския Юг, отделя особено внимание на проблема за действието на ру-
ските закони над заддунавските преселници. Драгомир счита, че при търсене 
на причината за масовото преселване на българите в Бесарабия трябва да се 
изхожда от това, че най-напред тук спрямо колонистите не е имало закони, 
които да визират чужденци, настанили се като работническа класа в Южна 
Русия. Това не било случайно, тъй като така царизмът не искал да пречи на 
преселването, устройването и численото увеличение на българите в Бесара-
бия, защото евентуалните правила и съгласуваности, биха могли да заставят 
мнозина да се замислят преди да напуснат родните български земи [43, p. 14]. 
В потвърждение на своите думи, авторът провежда детайлен анализ на цар-
ския указ от 29 декември 1819 г. и установява, че този документ засяга само 
„беженарите в провинция Бесарабия”, и в частност българи, тъй като в него се 
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говорело за „заддунавски преселници, под името на които се разбират българи 
и други отвъд Дунава, преминаващи единоверни на нас чужденци, които вече 
са въдворени, или ще бъдат въдворени занапред в Бесарабия” [43, p. 14]. 

Румънският историк от български произход Дмитри Минчев в своя работа 
по история на българските колонисти в Бесарабия също не смята, че си струва 
да се свързват преселенията на българите с привилегиите. Той отбелязва, че 
руснаците, като братя по кръв на българите, са ги привлекли в руските земи и 
в Бесарабия [53, p.19]. 

Така представените по-горе работи може условно да разделим на две ка-
тегории: първата – трудове, които по специален начин изследват въпроси за 
социално-правния и икономически статус на бесарабските българи, и втората 
– работи от общ характер, описващи етнографската картина на Бесарабия. По-
следната категория изследвания е по-обширна. Болшинството изследователи 
практически не анализират царския декрет от 29 декември 1819 г., огранича-
вайки се само с констатация на факта за неговото съществуване и неговата 
полза за развитието на заддунавските преселници. 

Остава да се надяваме, че по-нататък при изследванията по тази тема ис-
ториците ще привличат все по-широк спектър от извори като напр. Полное 
собрание Законов Российской империи. Немаловажно значение има също изда-
деният през 1957 г. сборник с документи, посветен на дейността на декабриста 
А. П. Юшневски по събирането на информация за българските колонисти в 
Бесарабии в началото на XIX в. [16] за тяхното по-нататъшно устройване и 
даване на права и привилегии. Този сборник е първа тематична публикация на 
голям архивен материал, разкриващ една от неизучените страни от заселване-
то с българи на Бесарабия. Документите за пръв път показват на какви начала 
е ставало устройването на заддунавските преселници, в какви форми е била 
борбата на последните за правата и ролята им в местната царска администра-
ция. Буди интерес и структурата на този сборник. Съставителите К. Крыжа-
новская и Е. Руссев символично публикуваха два документа, имали особено 
значение за по-нататъшното устройване на българите в Бесарабии. Той започ-
ва с обръщение на главнокомандващия на Молдовската армия М. И Кутузов от 
26 април 1811 г. към заддунавските преселници с обещание за предоставяне на 
облекчения и привилегии, ако те се преселят в Бесарабия, а завършва с цикъл 
публикувани документи след Указа на Правителствения сенат от 29 декември 
1819 г. за даване на заддунавските преселници на правата на чуждестранни 
колонисти [16, с. 1-2, 542-547].
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Н.Д. Руссев

Некоторые подробности «Большой ходки» 1861-1862 гг.:
переселение болгар колонии Шикирликитай из Бессара-

бии в Таврию 

Согласно Парижскому трактату 18/30 марта 1856 г. России был возвращен 
ряд южных «городов, портов и земель», занятых ее противниками в Крым-
скую войну 1853-1856 гг. Взамен император Александр II согласился «на про-
ведение новой граничной черты в Бессарабии» (ст. XX). Отошедшее от рус-
ских владений пространство к северу от дельты Дуная было «присоединено 
к Княжеству Молдавскому под верховной властью Блистательной Порты». 
При этом в ст. XXI договора говорилось, что впредь местные жители «будут 
пользоваться правами и преимуществами, присвоенными Княжествам, и в 
течение трех лет им дозволено будет переселяться в другие места и свобод-
но распорядиться своей собственностью» (СДР 1952: 24-29).

На включенной в марте 1857 г. в состав вассальной Османам Молдавии 
территории площадью 1080,6 тыс. десятин оказалось 40 из 83 «болгарских 
колоний» Бессарабии, населенных главным образом болгарами и гагаузами. 
Они владели 287 207 дес. земли и насчитывали 47 120 человек. Простые рас-
четы показывают, что им принадлежало 26,6% утраченных Россией земель, а 
составляли они более 1/3 от населения края численностью 140,5 тыс. человек 
(см. Хаджиниколова 1986: 44). 

Руководство Молдавии опасалось массового переселения жителей вновь 
приобретенных территорий в русские владения, поэтому дважды подтвержда-
ло колонистские права перешедших под его власть болгарских селений (Грек, 
Червенков 1993: 31). Когда, казалось, завершились лишения, вызванные по-
трясениями Крымской войны, над болгарами и гагаузами Молдавской Бесса-
рабии вновь сгустились тучи. 

Правительство Михаила Когэлничану (1817-1891) встало на путь упразд-
нения прав колонистов. Премьер-министр, посетив в конце марта 1860 г. Бол-
град и некоторые соседние селения, высказался о предстоящем уравнении 
болгар со всеми жителями княжества, включая введение для них рекрутской 
повинности. Эта перспектива возмутила болгар, начавших борьбу за свои пра-
ва. Обстановка стала накаляться. В ноябре дошло до кровавой расправы мол-
давских войск с мирным собранием болгар в Болграде, а в декабре М. Когэл-
ничану объявил о ликвидации особого статуса колонистов (Хаджиниколова 
1986: 47-49). В ответ на эти события последовало бегство жителей этих мест 
сначала в русскую часть Бессарабии, а с весны 1861 г. – в Приазовье. Это мас-
совое переселение получило название «Большая ходка» (ИМ 1965: 435). 

По имеющимся в литературе сведениям известно, что в Измаиле состоя-
лось тайное собрание представителей 16 колоний, которые обратились к пред-
ставителю императора в Одессе графу Строганову помочь переселению бол-
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гарских колонистов в Приазовский край, откуда тогда выселились ногайцы. 
Приказ Александра II о переселении, последовавший 23 января 1861 г., пред-
полагал наделение желающих 50 десятинами земли на каждую семью (Греков 
1990: 229-237). В марте 1861 г. в Одессу к чиновнику П.Н. Стремоухову, на-
значенному ответственным за переселение, явилось уже 68 представителей из 
32 колоний. Им от имени правительства выдали открытый лист, позволявший 
выбрать в Приазовье земли для поселения односельчан. В апреле были готовы 
списки переселенцев, но почти одновременно молдавские власти запретили 
болгарам покидать свои села, а в Болград вновь были стянуты войска (Хаджи-
николова 1986: 49; Греков 1990: 241). 

Вместе с тем, к маю между Россией и Молдавией было достигнуто согла-
шение, определены 3 пункта перехода границы эмигрантами (Табаки, Кубей 
и Татарбунары) и маршруты дальнейшего движения на восток (Греков 1990: 
248-249). Однако на деле переселение происходило очень туго. 

Об этих событий болгарин на русской службе Н.Х. Палаузов (1816-1899) 
в середине июня писал: «Болгары еще не двигаются по причине притесне-
ний молдаван. Народ совершенно растерян, распродал все, изготовился, а 
молдаване задерживают его под разными предлогами и хотят совершенно 
обобрать» (Пачев 2007-2008: 45). С апреля по сентябрь на границе периоди-
чески происходили инциденты нелегальных переселенцев с войсками. В ав-
густе молдавское правительство восстановило колонистский статус болгар. 
Впрочем, оно было не в состоянии остановить ожидающих паспортов пере-
селенцев, хотя прибывавшие в колонии солдаты потребовали разгрузки телег, 
уже три месяца как подготовленных к дальней дороге (Хаджиниколова 1986: 
50). По словам очевидцев, даже после уплаты требуемых молдавским прави-
тельством податей, законные владельцы не могли ни продать, ни заложить, ни 
подарить свое имущество… (Греков 1990: 260-261). «Какое в сентябре месяце 
переселение и когда болгары дойдут в Кубей? Да если б еще и переходили, а 
то молдаване всякими мерами задерживают. Бедный народ просто не знает, 
что делать. Жаль смотреть и слушать!», - отмечал с возмущением 6 августа 
Н.Х. Палаузов (Пачев 2007-2008: 46). Тем не менее, преодолев все трудности, 
из Молдавии во владения России в 1861 г. перебрались жители 32 сел (Хаджи-
николова 1986: 50; Греков 1990: 265).

По документам из архива в Симферополе сделан вывод, что желание пере-
селиться в Приазовье выразило 75-80 % жителей колоний Южной Бессарабии 
– 6759 семей, или ок. 30000 человек (Грек 1993: 129). Вместе с тем, согласно 
официальным данным к 1 ноября 1862 г. в Таврической губернии было посе-
лено только 3500 семей, прибывших из Бессарабии, – всего 17460 чел. (Грек, 
Червенков 1993: 32), то есть почти в два раза меньше. Различия в этих данных 
скрывают большие сложности, которыми сопровождалось вынужденное пере-
селение в приазовские степи огромного количества вновь потерявших родину 
людей.

Возможности изучения подробностей переселения болгар из Бессарабии в 
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Таврию дают собранные мной данные о жителях колонии Шикирликитай (те-
перь Суворово Измаильского района Одесской области Украины), в том числе 
содержащиеся в необнародованных до сих пор архивных документах. 

Согласно опубликованным сведениям в Таврическую губернию пожелали 
выселиться 114 или 115 семей шикирлийцев, представлять интересы которых 
в Одессу, а затем в Приазовье, отправились избранные односельчанами Ди-
митрий Македонский и Стефан Балабан (Греков 1990: 242, 245; ср. Грек 1993: 
129, 138). Собравшись в Бердянске, депутаты от колоний и русские чиновники 
осмотрели в южной части Бердянского уезда оставленные ногайцами земли. 
Затем в Ногайске распределили по жребию выделенные переселенцам участ-
ки. Выходцам из Шикирликитая достался участок бывшего ногайского селе-
ния Айтамгали (Греков 1990: 246-247. № 13).

Шикирлийцы переселялись к новому месту жительства уже в конце авгу-
ста 1861 г. через Татарбунары, однако прибыли в Приазовье только в следу-
ющем году. В июле 1862 г. в Бердянском уезде Таврической губернии среди 
прочих колоний болгарских переселенцев из Молдавского княжества возник-
ло и селение Шикирликитай. Его основали 73 семьи из одноименного села в 
Бессарабии – 175 мужчин и 186 женщин. В их числе находился дьякон, кото-
рому помимо обычного богослужения, очевидно, предстояло заниматься стро-
ительством церкви. В урочище Айтамгали новопоселенцы пригнали 350 голов 
крупного рогатого скота, 140 лошадей и всего лишь 60 овец… (Хаджиниколова 
1986: 50-51; Греков 1990: 248, 265, 271). Стало быть, на каждую семью не при-
ходилось даже по паре лошадей. Относительно большое количество крупного 
рогатого скота (в среднем почти по пять голов на семью) объясняется не только 
наличием в сельском стаде молодняка, но и широким использованием в хозяй-
ствах того времени волов. Небольшое количество овец, скорее всего, связано с 
обстоятельствами жизни 1861-1862 гг., когда осень, зиму и весну покинувшие 
навсегда родное село люди вынуждены были выживать в русской Бессарабии. 
Кроме того, предполагаю, что из Шикирликитая в Таврию отправились далеко 
не самые состоятельные жители. Для сравнения можно указать: из соседнего 
Ташбунара (современная Каменка) в Приазовье прибыло две группы пересе-
ленцев – всего 307 семейств. Они владели несравненно большим количеством 
животных – 975 лошадями, 2312 головами крупного и 6814 мелкого рогатого 
скота. Как правило, более многочисленными были табуны и стада у болгар из 
других сел Бессарабии (ср. Греков 1990: 270-271).

Немаловажно отметить, что уже в 1864 г. поселение шикирлийцев в Таврии 
называлось «Софиевка». При этом какое-то время сохранялся топоним «Ай-
тамгали». Кроме того, на протяжении ряда десятилетий сельчане употребляли 
более привычное им «Шикирлик». Этому, по всей видимости, способствовали 
и не прерывавшиеся вплоть до 1918 г. родственные связи жителей Приазовья с 
Бессарабией (Хаджиниколова 1986: 51; Грек 1993: 138-139).

Детализировать и в какой-то мере пересмотреть данные о переселении в 
Таврию части жителей Шикирликитая дают основания документы из Нацио-
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нального архива Румынии1. Это составленные в 1865 г. два списка глав семей, 
покинувших колонию 4 июня 1861 г. (CŞ 1865).

В первом из них поименно перечислены 43 человека:

Табл. 1. Главы семей, эмигрировавших из Шикирликитая легально
(CŞ 1865. D. 18: 4-6).

№№ Имена в румынском списке Те же имена по-болгарски

1 Petcu Stepan Петко Степан(ов)
2 Theodor Stamo Тодор Стамо(в)
3 Dimo Lapatan Димо Лапатан
4 Georgi Lalov Георги Лалов
5 Jeno Mindov Жено Миндов
6 Tanas Petcov Танас Петков
7 Iancu Smocov Янко Смоков
8 Stoian Çidinac Стоян Чидинак
9 Trifon Çidinacof Трифон Чидинаков
10 Pavel Smocov Павел Смоков
11 Slavŭ Stani Слав Стан(ев)
12 Ioan Musafirov Иоанн Мусафиров
13 Costantin Musafirov Константин Мусафиров
14 Gruĭe Cozirov Груйо Козиров
15 Ioan Angelof Иван Ангелов
16 Andreĭ Dragnev Андрей Драгнев
17 Nicola Cumacof Никола Чумаков
18 Ilie P. Çedarov Илия П. Чедаров
19 Teodosi Iancof Теодоси Янков
20 Ivan Plucçi Иван Плукчи
21 Nicolai Dragnev Николай Драгнев
22 Giŭrŭ Barcŭ Гюро Барк(ов)
23 Angel Dimov Ангел Димов
24 Velico Telciev Велико Телкиев
25 Nicolai Gesov Николай Гесов 
26 Ioan Avramof Иван Аврамов
27 Nicolai Smocof Николай Смоков
28 Petre Petcov Петър Петков
29 Teodorŭ Musafirŭ Тодор Мусафир
30 Georgi Petrov Георги Петров

1  Эти архивные материалы получены мною из Бухареста при помощи доктора 
истории Виталия Е. Вэратика, поэтому пользуюсь случаем выразить коллеге 
искреннюю благодарность.
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31 Nicolai Cole Ivanov Николай Кольоиванов
32 Petre D. Cacenji Петър Д. Каченжи
33 Nicolai Jeçov Николай Жечов
34 Ivan Lalcof Иван Лалков
35 Laico Neiçof Лалко (?) Нейчов
36 Nicolai Calaeanofçicca Николай Калоянов (чето ?)
37 Apostol Dulof Апостол Дулов
38 Tanas Cŭrtef Танас Куртев
39 Minco Curtefŭ Минко Куртев
40 Ivan Rag. Cánev Иван (Д)раг(нев?) Кънев
41 Teodoru Donevu Тодор Донев
42 Ilie Colacsizu Илия Кулаксъз
43 Chiro Radilof Киро Радилов

В данный список включены жители Шикирликитая, которые официально 
получили право на выезд, полностью рассчитавшись с покидаемым ими го-
сударством. Известно, что молдавское правительство требовало от выселяв-
шихся болгар из  уплаты налогов за три года, по 1,50 руб. за каждую голову 
крупного рогатого скота и по 0,15 руб. за каждую овцу (Греков 1990: 256). Как 
следует из записей в документах, эти условия исполнили вполне состоятель-
ные хозяева, оставившие в колонии дома и полноценные усадьбы с амбарами 
и погребами. Однако изучение имущественного положения эмигрантов может 
быть темой другой статьи. 

Второй список называет 12 мужчин, очевидно, сбежавших со своими близ-
кими из Шикирликитая, уклоняясь от выполнения условий, поставленных 
властями Молдавии перед желающими уехать в Россию:

Табл. 2. Главы семей, эмигрировавших из Шикирликитая нелегально 
(CŞ 1865. D. 18: 8).

№№ Имена в румынском списке Те же имена по-болгарски

1 Georghiĭ Curtefu Георги Куртев

2 Antoniĭ Todorŭ Антон Тодор

3 Ioann Culacsisŭ Иван Кулазсъз

4 Vasilie Dulovçĭ Васил Дуловчи

5 Dimitrie Telchievŭ Димитър Телкиев

6 Constantin Telchievŭ Константин Телкиев

7 Petre Telchievŭ Петър Телкиев
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8 Mihail Telchievŭ Михаил Телкиев

9 Ioanŭ Raĭnefŭ Chinevŭ Иоанн (Д)ра(г)нев (?) Кинев

10 Todoru Donçevŭ Tarsovu Тодор Дончев Парсов

11 Ilie Calacsisu Илия Кулаксъз

12 Chirila Radovŭ Chirilof Кирила Радов Кирилов

На мой взгляд, целесообразно обратить внимание на данные о числе семей, 
а также остановиться на рассмотрении их антропонимических характеристик. 
Бросается в глаза существенное отличие этих сведений от ранее известных, 
происходящих из других источников. Выясняется, что только 55 шикирлий-
ских семей2 – около половины из 115 заявивших о таком намерении выехали 
в 1861 г. из села. Вместе с тем, по материалам того же дела в Шикирликитае 6 
октября 1865 г. проживало 177 семей (CŞ 1865. D. 18: 10-25), то есть в 3 раза 
больше того количества, которое покинуло колонию.

Что касается прозвания эмигрантов, то легко увидеть, что ряд имен, имею-
щих явно фамильный характер, повторяются. Чаще других встречается антро-
поним «Телкиев» – 5 раз. Четыре фамилии – Кулаксъз, Куртев, Мусафир(ов) и 
Смоков – зафиксированы по 3 раза. Дважды отмечены переселенцы с фамиль-
ными именами Драгнев, Дулов(чи), Кинев (Кънев), Лал(к)ов, Чидинаков. Из  
этого следует, что неповторяющиеся фамилии носили менее половины пере-
селенцев – только 26 человек.

Сравнивая поименно глав семейств, покинувших Шикирликитай и остав-
шихся жить в колонии, можно сделать некоторые любопытные выводы. Две 
группы антропонимов, принадлежавших до 1861 г. односельчанам, совпадают 
лишь отчасти. Только самая распространенная в материнском селении 1865г. 
фамилия «Смоков» является часто встречаемой и у эмигрантов. Зато фами-
лии, находившиеся у бессарабских шикирлийцев в первом десятке, – Бичев, 
Далаков, Маламен, Рашков, Русев среди ушедших в Таврию нет. Кажется 
странным, но среди переселенцев не значатся люди с фамилиями Балабан и 
Македонский, хотя именно их носители прокладывали путь из Бессарабии в 
Таврию. Вместе с тем, в молдавском Шикирликитае остались жить семьи с 
фамилиями: Барков, Калоянов, Кинев, Кулаксыз, Лапатан, Миндов… 

Судить о судьбе переселившихся в Приазовье жителей Шикирликитая по-
зволяют сведения, которые содержатся в архивном документе начала 1872 г, 
озаглавленном «Владенная запись Таврической губернии, Бердянского уезда, 

2  Можно заметить, что некоторые имена из первого списка дублируются во 
втором. На мой взгляд, этот факт может быть связан с конъюнктурными соображениями 
представителей власти, составлявших документы через 4 года после переселения, и 
должен быть изучен дополнительно. 
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Преславской волости, селения Софиевки Айтамгалы тож (бывшая колония)»3 
(СС 1872). Через 10 лет после выселения из Бессарабии в основанном ши-
кирлийцами селе проживало 239 душ мужского пола. В их числе было 109 
батраков, 23 безземельных поселянина и 107 домохозяев, владеющих землею. 
Именно среди последних можно найти болгарских колонистов, пришедших из 
доставшегося Молдавии Шикирликитая.

Из 107 землевладельцев полный надел в 50,53 десятин имели только пер-
вые 96 хозяев по списку. Судя по фамилиям (например, Борилов, Вулевич, 
Журбаез), оставшиеся 11 человек принадлежали другой общности и перво-
начально не находились в родственных отношениях с основной группой. На 
первом месте среди самых распространенных в Софиевке находилась фами-
лия «Тельки», принадлежавшая 7 семьям. Второе место занимали фамилии 
«Мусафир(ов)» и «Парсов» – по 6 семейств. Фамилии «Куртев», «Смоков», 
«Чумак» – носили по 4 семьи (СС 1872). Тем самым за 6 фамильными имена-
ми Софиевки в 1872 г. стояли семьи почти 29% землевладельцев селения.

Очевидно, что картина распределения основных антропонимов из Софи-
евки в корне отличается от ситуации 1865 г. в бессарабском Шикирликитае. 
Напротив, по данным телефонного справочника 1989 г. в Суворово (даже более 
чем столетие спустя!) четко наблюдается преемственность. Из 476 абонентов 
187 (более 38%) являлись носителями 10 самых распространенных фамилий: 
Балабан и Смоков (по 30 семей), Русев (23), Македонский (20), Бичев (16), 
Маламен и Далаков (по 15), Драганов (14), Рашков (13), Иликчиев (11) (ИСТА 
1999: 280-284). Вместе с тем, в Софиевке, кроме Смоковых, были и обладатели 
других фамилий, более редких, но до сих пор находящих соответствия в среде 
суворовцев. Это фамилии Барков, Жечков, Иликчи(ев), Киосе(в), Лапатан(ов), 
П(у)лукчи и др. (СС 1872). В целом, по моим подсчетам 68 семей софиевских 
землевладельцев (более 63,5%) принадлежали к 20 фамилиям. Однако только 
половина этих антропонимов одновременно продолжала бытовать в материн-
ском селении.

Переходя к некоторым обобщениям, следует подчеркнуть, что переселе-
ние из Бессарабии в Таврию, вызванное переменой геополитической обста-
новки в районе дельты Дуная, пагубно сказалось на развитии болгаро-гагауз-
ской общности Буджака. Оказавшиеся не по своей воле за пределами Россий-
ской империи колонисты были поставлены перед жесткой дилеммой: на свой 
страх остаться на обжитых землях в молдавских (румынских) владениях и 
пытаться сохранить свои права в новых условиях, или рискнуть переселиться 
опять в Россию, чтобы теперь осваивать неведомые степи Приазовья. Очевид-
но, что столь трудный выбор разделил односельчан. Как наглядно свидетель-
ствует пример Шикирликитая, часть колонистов правдами-неправдами ушла 
в Таврию, другая – пожелала остаться на прежнем месте жительства. Полное 

3  Фотокопии документов стали мне доступными благодаря бескорыстной 
помощи исследовательницы из Запорожья кандидата исторических наук Виктории 
Лыковой, которой я очень признателен.



34

исчезновение некоторых фамильных имен в селе указывает, что эмиграция 
носила во многом патриархальный характер – нередко люди снимались с на-
сиженных мест всем родом. Напротив, имелись родственные группы, которые 
в основном остались у родных очагов. Среди шикирлийцев такие были в боль-
шинстве. В то же время некоторые из родов раскололись – родственников, в 
том числе близких, навсегда разделили государственные границы, расстояние 
в сотни километров, а также разные социальные проблемы и перспективы…

Можно полагать, что изменение общественно-политической обстанов-
ки не было единственной причиной «Большой ходки». Важным импульсом, 
как и тормозом переселения, очевидно, был земельный вопрос. Судя по все-
му, за 40 лет – 1819-1859 гг. – обеспеченность колонистов землей стала в два 
раза меньше, достигнув примерно 6 дес. на человека (исходные данные см. 
Хаджиниколова 1986: 44). Следовательно, страдавшим от безземелья семьям 
было гораздо проще покинуть родные селения. В самом деле, среди бежав-
ших в Россию шикирлийцев значатся даже бездомные люди (CŞ 1865. D. 18: 
8). Нетрудно догадаться, что состоятельные колонисты, как правило, остались 
в Шикирликитае. По всей видимости, такой результат в определенной мере 
был обусловлен и изменением политики властей, отказавшихся от репрессий 
и в августе 1861 г. восстановивших колонистские права болгар. Очевидно, вы-
ражая позиции людей, искавших возможности для такого рода компромисса, 
газета «Дунавски лебед» еще в феврале ободряюще писала: «Куза отдаст под 
суд Когэлничану» (Хаджиниколова 1986: 55). В итоге сложных протекавших 
процессов на восток переселилось в 3 раза меньше людей, чем русское прави-
тельство ожидало первоначально.

Переселение из Придунавья в Приазовье неизбежно вело не только к даль-
нейшему ослаблению связей между жителями материнского и дочернего по-
селений, но и к разложению этно-культурной однородности перемещенной 
группы. К 1872 г. шикирлийское ядро, похоже, составляло только треть жи-
телей Софиевки. При этом ликвидация статуса колонистов в России, конечно, 
также способствовало ускоренному разрушению своеобразия болгар.

Высказанное в литературе мнение о сохранении до 1918 г. непрерывных 
связей между родственниками из Бессарабии и Приазовья представляется 
преувеличенным. В течение первых десятилетий (до 1878 г.), когда это было 
практически невозможно, выросло целое поколение не знавших родины ро-
дителей. К тому же, как свидетельствуют данные по Шикирликитаю, близкие 
родичи чаще всего проживали не в обоих, а в каком-либо одном из населенных 
пунктов. Регулярным контактам препятствовали ограниченные возможности 
транспортных средств того времени и привязанность абсолютного большин-
ства населения к своим жилищам – своего рода «невыездные традиции»  сель-
ской жизни, а равно и не способствовавшая интенсивной переписке малогра-
мотность большинства сельского населения, особенно женщин. По этим при-
чинам, заключение о том, что связи были спорадическими, а со временем все 
больше ослабевали, выглядит корректнее. В самом деле, люди, покинувшие 
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Бессарабию в 20-летнем возрасте и дожившие в Софиевке до 1918 г., были уже 
глубокими стариками.

Остается добавить, что моя статья представляет собой первую и притом 
локально ограниченную попытку соединения сведений из разных по проис-
хождению источников в изучении пока что недостаточно разработанной темы. 
Не сомневаюсь, что последующие исследования будут более совершенными и 
эффективными.
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Татяна КАРАИВАНОВА 
България 

ПЕЧАТНИЦАТА  НА  БОЛГРАДСКАТА  ГИМНАЗИЯ  
КАТО  КНИГОИЗДАТЕЛСКИ  ЦЕНТЪР  

НА  БЪЛГАРСКОТО  ОБРАЗОВАНИЕ  И  КУЛТУРА  
ПРЕЗ  ВЪЗРАЖДАНЕТО  (1861–1877 г.)

Град Болград, административен център на 87 бесарабски български села 
се утвърждава като, един от българските възрожденски духовни, просветни 
и културни центрове извън територията на България след Кримската война 
от 1853–1856 г. Преселението от поробените български територии в Русия на 
българи започва през втората половина на XVIII век. След Руско-турската вой-
на от 1806–1812 г. географската област Бесарабия преминава в границите на 
Русия и тук, в края на 1812 г. и началото на 1813 г., се основават много бъл-
гарски села. Най-масово е преселението на българи след Руско-турската война 
от 1828–1829 г., когато се преселват около 140 000 души и се създават още 
български села. Едно от най-големите от тях, село Табаки, става център на 
българските колонии. През 1820 г. руското правителство взема решение - на 
брега на езерото Ялпуг, на 5 километра източно от с. Табаки - да се изгради 
град - Болград който да стане административен център, а през 1838 г. в „столи-
цата” на бесарабските българи се освещава величествен съборен храм „Свето 
Преображение Господне”. 

По силата на сключения след Кримската война през 1856 г. Парижки ми-
рен договор гр. Болград и 39 български села от руска територия стават част 
от княжество Молдова. Тогава държавен глава на Молдова е роденият в Котел 
висш турски сановник княз Никола Конаки-Богориди, който на 10 юни 1858 г. 
издава Хрисовул (указ) за откриване на първото българско средно учебно заве-
дение – Болградската гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. В него е посочено, 
че народното просвещение е една от основите на обществото и е най-първата 
и солидна гаранция за развитието на интелектуалния живот на всяка държава. 

Оценявайки съдържанието на Хрисовула, който се състои от 14 парагра-
фа, всеки от които разглежда различните дейности на училището, трябва да 
отбележим, че то съответства на нуждите на националното българско учебно 
заведение: 

- българският език е провъзгласен за равноправен език на обучение заедно 
с държавния румънски език; 

- Попечителският комитет - реалният организатор и управител на учебното 
заведение, е съставен от българи;

- преподавателският състав е от утвърдени интелектуалци с български 
произход, завършили университети в Русия, Централна и Западна Европа; 

- 98 % от учениците са етнически българи, деца на българи-колонисти или 
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български младежи отвъд Дунава. [41, с. 55]
Месеци след Хрисовула княжествата Влашко и Молдова се обединяват в 

обща държава, която през 1862 г. приема името Румъния и гимназията про-
дължава своето функциониране в условията на румънската държава. През це-
лия възрожденски период (1858–1878 г.) Централното училище се ръководи от 
Попечителски комитет от пет души: трима от попечителите се избират пряко 
от гражданите на Болград с мандат за три години, освен това в него влизат ди-
ректорът на гимназията и окръжният управител на Болград, които са служебни 
лица, назначавани от румънските власти. Един от важните въпроси за финан-
сирането на гимназията е описан в Хрисовула, като средствата за издръжката 
се събират от аренда и такси на обществени имоти, които се предават за вечно 
ползване на гимназията: таксите от риболова на трите езера в Бесарабия, пе-
тте хана с кръчми, двата моста, и няколко стотин декара обработваема земя, 
давана под аренда. Събираните по този начин средства се депозират с лихва в 
няколко одески банки и опитите на румънските власти да се домогнат до огро-
мните финанси на гимназията остават напразни. [15, с. 11] 

Съгласно Хрисовула преподаването в Болградската гимназия трябва да се 
извършва на двата езика: държавния румънски и родния български език. Цели-
ят учебен процес обаче се води на български език: история, география, физика, 
естествена история, хигиена, Закон Божи, чуждите езици също се преподават 
чрез български език. Така обучението на български език се води не само по 
предмета, но и по всички останали предмети. 

През този период (1858-1878 г.), учители и директори на гимназията са 
едни от най-известните високо квалифицирани български възрожденски пе-
дагози. Първият, временно изпълняващ длъжността директор на Болградската 
гимназия от март до август 1859 г. е Сава Радулов (1818–1887), роден в Пана-
гюрище, учил в Измир и завършил Ришельовския лицей в Одеса. Учител е в 
основното училище в Болград от 1853 г. до 1858 г., когато въвежда изучаването 
на българския език. Радулов е дълги години учител по български език в гим-
назията, управител на пансиона и на училищната печатница. [43, с. 251] След 
1878 г. напуска Болград и се премества във Варна, където остава до края на 
живота си. Той е един от основателите и членовете на Българското книжовно 
дружество. Автор е на много учебници, някои отпечатани в печатницата на 
Болградската гимназия. [28, с. 145-146]

Д-р Димитър Мутев (1818–1864) е роден в Калофер, завършва Ришельов-
ския лицей, а след това следва в Берлинския университет, като завършва след-
ването си със защита през 1842 г. на докторска дисертация по философия. Той 
е първият българин с докторска степен. [6, с. 441] След това д-р Мутев живее 
в Петербург и работи като гимназиален учител по философия. Той владее сво-
бодно десет езика, неговата интелигентност е респектираща. През 1858–1859 
г. д-р Мутев е главен редактор на най-доброто българско възрожденско спи-
сание „Български книжици“, което излиза в Цариград. [26, с. 164-166] На 15 
октомври 1859 г. д-р Димитър Мутев е назначен за втори директор на Болград-
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ската гимназия и остава на този пост до смъртта си през януари 1864 г. Той 
издига нивото на гимназията до това на европейските средни училища, като 
по негово време се откриват и започват да функционират библиотека и гимна-
зиална печатница. [15, с. 58-60]

Третият директор на Болградската гимназия е д-р Георги Миркович (1826–
1905) от Сливен, завършил медицина в Монпелие, Франция, той ръководи 
гимназията от януари до август 1864 г. [15, с. 61-64] Друг общественик, кни-
жовник и преподавател в гимназията - четвъртият поред директор за времето 
от 12 август до 24 ноември 1864 г. и след това от 15 ноември 1867 г. до 25 
януари 1869 г. е Теодосий Икономов (1836–1872). Той е роден в Свищов, учи в 
родния си град, завършва гимназия и учи в Киевския университет, след което 
се прехвърля и завършва през 1861 г. славянска филология в Прага. Препо-
давал е в Свищов и Браила и през 1864 г. Икономов се установява в Болград 
като учител по български език. [6, с. 283] В печатницата на гимназията издава 
списание „Общ труд” (1868 г.). Автор е на статии с учебно-образователна те-
матика, също и на комедията „Ловчанският владика или беля за ловчанския 
сахатчия“. [16, с. 280-282] 

Петият гимназиален директор е д-р Васил Берон (1824–1909) от Котел. 
Той завършва медицина в гр. Вюрцбург, Германия и веднага след това защита-
ва докторат през 1852 г. Д-р Берон е поканен за директор на Болградската гим-
назия и заема поста от ноември 1864 до ноември 1867 г., а след това до 1872 г. 
е учител в гимназията. [4, с. 68-71] Д-р Васил Берон е един от най-активните 
и щедри спомоществователи на български книги в Болград, включително и на 
тези, които се отпечатват в гимназиалната печатница. [12, с. 151] 

Шестият директор на Болградската гимназия е румънецът – Титус Първу, 
ръководил гимназията от януари 1869 г. до декември 1870 г. и направил безус-
пешни опити да обезсили българския й дух.

Последният български директор, седми по ред през възрожденския период, 
е Павел Теодорович (1836–1881). Той ръководи гимназията най-дълго време: 
от 28 декември 1870 г. до смъртта си – 5 юли 1881 г. Роден е в Лясковец, учи в 
Търново, в гимназията в гр. Белград и в Ришельовския лицей в Одеса. Завърш-
ва Историко-филологическия факултет на Московския университет през 1862 
г. със степен „Кандидат на филологическите науки”. [6, с. 654] Една година е 
преподавател в Лясковец, след което през 1863 г. се установява в Болград. Учи-
тел е по български, латински и старогръцки езици. Той е един от основателите 
и е член на Българското книжовно дружество в Браила през 1869 г. [16, с. 282]

Разгледахме накратко всички директори на Болградската гимназия, защото 
те имат изключителен принос за функционирането и на гимназиалната печат-
ница, а както ще видим по-надолу, някои от тях съвместяват поста директор с 
управител на печатницата, а други печатат учебници и художествени произве-
дения в печатницата на централното училилище.

Изследвания за историята на Болградската печатница са обобщени от Ст. 
Кутинчев, който в своя статия от 3 страници, озаглавена „За българската пе-
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чатница в Болград“, отпечатана в сп. „Общ подем“ през 1917 г. разглежда спе-
циално въпроса за създаването и функционирането на училищната печатница 
в административния център на бесарабските българи. [20, с. 1360-1362] Съ-
държанието на статията е повторено в книгата му „Печатарството в България 
до Освобождението“, издадена през 1920 г. [21, с. 94-97] Когато пише за Болг-
радската печатница, Кутинчев ползва ограничен брой източници и затова той 
дава най-общи сведения за заслугите на Сава Радулов и преди всичко на д-р 
Димитър Мутев за откриването и работата на училищната печатница. Споме-
нати са и няколко души, които са работници в печатницата, както и издаваните 
учебници и периодика. В статията си, поради недостатъчна осведоменост, Ст. 
Кутинчев допуска две фактически грешки, като пише: „Тази печатница е била 
открита, вероятно, през 1860 г.“ [21, с. 95], а в действителност, печатницата в 
Болград е открита през 1861 г. Твърдението му, че са издадени: „…61 учебни 
издания, научни книги, печатани в нея (печатницата на гимназията – бел. ТК) 
почти през всичките години на съществуването й“ [21, с. 97] всъщност е втора-
та му греша. Изданията на Болградската печатница са с около десетина повече 
– 72 заглавия. [41, с. 234-240] 

Екатерина Челак в своята монография „Училищното дело и културно-про-
светният живот на българските преселници в Бесарабия (1856–1878)“, издаде-
на през 1999 г., като изследва подробно въпроса за създаването и функциони-
рането на първото българско средно училище в Болград, разглежда въпроса за 
създаването и работата на печатницата на Болградската гимназия. [41, с. 102-
109] В своя труд за печатницата в Болград Челак ползва книги и монографии, 
статии в научни издания, цитира възрожденски вестника и архивни материала 
от Български исторически архив на Народната библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“. Авторката разглежда основните въпроси за откриването и функ-
ционирането на печатницата при Болградската гимназия, но темата за печат-
ницата не е основна в нейната монография и затова този въпрос не е изчерпан 
– например - в труда й не е засегнат въпроса за опитите на двама видни възро-
жденци: Александър Екзарх (1863 г.) и Георги Раковски (1864 г.) да вземат пе-
чатницата на Болградската гимназия под аренда. Екатерина Челак споменава 
само в няколко изречения за предложението на Георги Раковски, а последният 
дава интересни виждания за развитието на типографията в своето писмено 
изложение. В приложенията към своята монография Челак дава списък на от-
печатаните издания в Болград, като посочва за отпечатани пет издания през 
1876 г., две от които, с автор Киро Тулешков, не са излезли: „Жизнеописание 
на Христо Ботйова“ и „Българското въстание в България на 1876 г. Драма“. 

Преди и след посочената част от монографията на Екатерина Челак много 
автори като : Стефан Дойнов, Димитър Дончев, Дочо Леков, Никола Караива-
нов, Русин Русинов и други са писали за печатницата на Болградската гимна-
зия, но това са кратки сведения от едно-две или няколко изречения, които не 
изчерпват темата. Фактът, че все още няма изследване, което в необходимия 
обем и научна дълбочина да разглежда историята на Болградската печатница е 
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мотивация да предложим настоящата статия. 
Замисълът да се открие печатница в Болградската гимназия, с перспектива 

тя да се превърне в модерен книгоиздателски център принадлежи на втория 
директор на гимназията – д-р Димитър Мутев. Директорът успява да сплоти и 
амбицира Попечителския комитет да приеме присърце идеята за откриване на 
печатница при Централното училище. През 1860 г. Мутев се обръща с писмена 
молба за това до премиера на Румъния Михай Когълничиану, като диплома-
тично набляга на факта, че ще се издава литература на двата езика (български 
и румънски), „…печатница за български и румънски книги“ и получава пис-
мено разрешение да организира в Болград училищна печатница. След полу-
чаване на необходимото разрешение, подписано от княз Александру Йоан I и 
министъра на просветата Константин Росети, печатницата е тържествено от-
крита на 6 август 1861 г. и работи до 27 август 1877 г., или общо 16 години. [10, 
с. 314] В деня на откриването на печатницата се стича многобройно българско 
население не само от града, но и от българските колонии. На присъстващите се 
раздава първата листовка, отпечатана в печатницата: „Отпечата се този първи 
лист и се раздаде на любителите, за да се опази в паметта на далечните време-
на този немаловажен за българското просвещение ден”. [41, с. 103]

Волята и отговорните действия на организаторите - д-р Димитър Мутев и 
тримата членове на Попечителския комитет: Димитър Христов, Панайот Гре-
ков и Никола Парушев благодарение на солидните финансови средства, които 
се осигуряват от касата на гимназията превръщат мащабния проект в реал-
ност. Печатницата в Болград е настанена в две стаи на Болградската гимназия, 
като едната стая е за словослагателите, а другата е за печатарските преси. Пър-
воначално тя разполага с две ръчни печатарски преси, едната нова, доставена 
от Виена, а другата стара, закупена от Одеса. Общата стойност на пресите и 
на около 2 000 български, латински и гръцки букви възлиза на стойност - 2 047 
рубли. [37, с. 163] Печатницата е относително добре обзаведена за времето си 
и представлява модерен за тогава издателско-полиграфски център. В същото 
време Попечителският комитет непрекъснато обновява оборудването на учи-
лищната печатница, като периодично се купуват материали (мастила, букви и 
хартия) от Виена и Прага. [27, с. 66] 

Поради недостиг на специалисти – печатари и липсата на професионален 
печатарски опит на работащите там работата в печатницата е затруднена. Ця-
лата организация е възложена на първия управител Димитър Христофоров. 
[36, с. 222] От януари до април 1863 г. печатницата е временно затворена пора-
ди липса на професионални работници. Вторият управител, Иван Шишковски, 
който е назначен през април 1863 г., се опитва месеци след това да я вземе под 
аренда, но това негово намерение е отхвърлено от Попечителския комитет.

Интересни данни намираме в кореспонденцията между Димитър Мутев и 
братята Евлоги и Христо Георгиеви, която разкрива неизвестни делови усилия 
за функциониране на печатницата при Болградската гимназия и прерастването 
й в модерно за времето книгоиздателско средище. И в други начинания ръко-
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водството на гимназията прибягва до съдействието на фирмата на братя Геор-
гиеви и най-вече до нейния филиал в гр. Галац и с нейно посредничество се 
установяват контакти с европейски полиграфски центрове. Евлоги Георгиев 
подпомага болградчани да привлекат специалисти-печатари и словослагатели, 
да се ориентират и да закупят  и доставят необходимото оборудване до Бол-
град. [30, с. 65-67]

За работата на Болградската училищна печатница се води безупречна фи-
нансова документация, която се предоставя на румънските власти и за което, 
очевидно, принос имат съветите и опитът на Евлоги Георгиев. Всяка година 
на румънската администрация своевременно се представя изисквания от нея 
подробен финансов доклад за закупени съоръжения и материали, както и про-
ектобюджет за следващата година. [30, с. 71]

Известни са две предложения на видни български възрожденци да вземат 
под аренда гимназиалната печаотница, отхвърлени от Попечителския коми-
тет. Сведения за първото предложение намираме в книгата на Ст. Кутинчев 
„Печатарството в България до Освобождението“. През юни 1863 г. Алексан-
дър Екзарх (1810–1891), възрожденски общественик, дипломат, просветител, 
журналист и книжовник, издател на „Цариградски вестник“ от 1850 г. до 1860 
г., „...ходил в Болград със специална цел да стане управител на училищната 
печатница, но поради туй, че той бил компрометиран вече с обсебването на 
Богоровата печатница в Цариград, болградските българи не допуснали да се 
повтори съдбата на училищната им печатница в ръцете на Екзарх“. [21, с. 96] 
Това е единственото сведение в литературата за опита на Александър Екзарх 
да вземе под аренда печатницата и мотивите на Попечителския комитет да 
отхвърли предложението му. 

Вторият опит да бъде взета под аренда Болградската печатница е на Геор-
ги Раковски (1821–1867), патриарх на българското национално-освободително 
движение крупен, общественик, публицист, дипломат, учен и книжовник. В 
архива на Раковски е запазено неговото предложение за наемане на печатница-
та в Болград, в което са развити ценни идеи. Замисъла за откриване на печат-
ница при гимназията Раковски споделя още през 1858 г. – при основаването 
на Централното училище. [11, с. 56] След спирането от румънските власти на 
издавания от него в. „Бранител” (август 1864 г.), той има нужда от печатница 
и с намерение да се премести в Болград се обръща с писмо до Попечителския 
комитет, като им изпраща „Предложение за наемане на българската печатница 
в Болград”, което съдържа и устав за работата на типографията. [3, с. 422-423] 
В своето „Предложение...” Георги Раковски разкрива следните идеи: „Тая пе-
чатница да ся предаде едному человеку, който разбира добре от такива пред-
приятия“, да се привлекат „българските списатели и книгопродавци“ и типо-
графията да издава „един вестник еженеделен на български език“. [3, с. 422] 
Условията на Георги Раковски за печатницата са следните: „Да се снабди тя с 
една машина по най-новий начин, а не само да е с ръчни преси“, „...да се вложи 
един капитал от 1 000 франка“ и „срока да бъде 6 години“. [3, с. 422–423]
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Срещу тези условия Георги Раковски се задължава: да печата и осигурява 
с безплатни учебници „...с толкова екземпляра, колкото ся изискват за колонис-
ките ученици, а останалите... ще ги продава дето найди“. [3, с. 423] Капиталът 
от 1 000 франка трябва да почне да се изплаща от началото на четвъртата го-
дина и до края на шестата трябва да бъде изплатен. След изтичане на срока от 
6 години печатницата трябва да се предаде от арендатора в пълна изправност. 

От предложенията на Раковски е видно, че той е компетентен за дейността 
на една печатница, неговите предложения са коректни и има баланс между ин-
тересите на арендатора и запазване собствеността и техническата изправност 
на печатницата. Попечителският комитет отхвърля искането на Георги Раков-
ски, като мотивите за отказа не са ни известни. [39, с. 273] 

От 1865 г. до ноември 1867 г. длъжността управител на печатницата се из-
пълнява по съвместителство от тогавашния директор на гимназията д-р Васил 
Берон [25, с. 151], а от ноември 1867 до януари 1869 г. ръководител на печатни-
цата е новият директор Теодосий Икономов. [6, с. 283] Той е сменен и за една 
година румънецът Титус Първу, като директор е и управител на гимназиалната 
печатница. Очевидно е, се създава традиция директорът на гимназията да е и 
управител на печатницата.

От декември 1870 г. за директор на Болградската гимназия е назначен Па-
вел Теодорович, който също е и управител на печатницата до март 1876 г., 
когато в Болград идва Киро Тулешков. [42, с. 54-55] Той е назначен само за 
управител на гимназиалната печатница от март 1876 г. до края на нейното съ-
ществуване – 27 август 1877 г. На тази дата Тулешков отпечатва последния 67 
брой на в. „Български глас” и се включва като преводач в руската армия. [5, с. 
335]

Пребиваването на Киро Тулешков (1846–1904) в Болград има важно значе-
ние за развитието на гимназиалната печатница, тъй като той е с богат профе-
сионален опит. През 1867 г.Тулешков работи в печатницата на Димитър Пани-
чков в гр. Браила. [6, с. 664], а после се прехвърля в Букурещ и започва работа 
в печатницата на Любен Каравелов. Скоро Тулешков става отговорен редактор 
на в. „Свобода“. Добил завиден опит в организацията и производствената тех-
нология на печатното дело, той е назначен от Каравелов за директор на него-
вата печатница. Киро Тулешков работи и в печатницата на своя голям приятел 
Христо Ботев и е постоянен сътрудник на издаваните от него вестници. [42, 
с. 54] Без преувеличение можем да кажем, че Тулешков е един от най-добре 
подготвените български печатари през Възраждането и това се отразява на 
дейността на печатницата на Болградската гимназия, макар че той управлява 
година и половина. [8, с. 25] 

Печатницата към гимназията е затворена през 1877 г. поради Руско-тур-
ската война, а през октомври 1878 г., когато Бесарабия и Болград са върнати в 
пределите на Русия, властта изземва всички средства на гимназията от одески-
те банки. Гимназията става държавна и се преименува през 1883 г. на името на 
император Александър III, българският език е сменен с руски, преподаването 
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на предмети на български и румънски език е сменено с програмата на руски-
те гимназии. Руската царска власт категорично отказва да има гимназиална 
печатница и цялото й оборудване е откарано неизвестно къде. Болградската 
гимназиална печатница е открита тържествено на 6 август 1861 г и заключена 
временно (оказва се окончателно) на 27 август 1877 г. от Ботевия другар Киро 
Тулешков. 

За годините на своето съществуване в Болградската гимназия, както беше 
споменато, са отпечатани 72 заглавия. По съдържание продукцията й про-
дължава общата тенденция в българската възрожденска книжнина – на първо 
място се печатат учебници, необходими както за обучението в Болградската 
гимназия, така и за училищата в бесарабските села и най-вече в поробените 
български земи. След това са книгите: художествени произведения, с религи-
озна тематика, обществено-политическа литература. Болград не е изключение 
от общите книгопечатни традиции на българските печатници в Цариград, Ви-
ена, Букурещ, Браила, Одеса и други. [5, с. 336]

Необходимо е да отбележим, че при издаването на книги „…ръководите-
лите на печатницата са изисквали от авторите да спазват определени книжов-
но-езикови и правописни норми, възприети в училището“. [31, с. 275] Русин 
Русинов като изследва езика на отпечатаните в Болград учебници, книги и пе-
риодични издания пише: „Печатницата на Болградската гимназия издава учеб-
ници и книги на автори, в това число и преводачи, произхождащи от различни 
говорими области, например Сава Радулов от Панагюрище, Павел Калянджи 
от Лясковец, Теодосий Икономов от Свищов, Пандели Кисимов от Велико 
Търново, Сава Доброплодни и д-р Георги Миркович от Сливен, д-р Васил Бе-
рон от Котел, Илия Блъсков от Клисура и други. Езикът на книжовниците не е 
подлаган на преднамерена нормализация, всеки един от тях се придържа към 
норми, към които е бил привикнал преди това“. [31, с. 275]

Книжовниците, които се ориентират към печатницата в Болградската гим-
назия произхождат от източно-българските говорни области и езикът на кни-
гите им, отпечатани в Болград съвпада, в най-общи линии, с езика на местното 
бесарабско българско население, което произхожда от източно българските ра-
йони. [31, с. 275] Изборът на автори на учебниците и книгите, които се печатат 
в печатгницата на Болградската гимназия става по различни причини: едни са 
директори и учители в гимназията, други намират, че в тази печатница им е 
икономически по-изгодно да печатат книгите и учебниците си, трети ползват 
услугите на близки и приятели в Болград, а четвърти по този начин избягват 
турската цензура. [31, с. 275]

Интересен факт е, че в някои издания на Болградската печатница катего-
рично се подчертава загрижеността за защита на авторските права: „Без печат 
ми „Кратко здравословие“ ще се чете крадено“, изписва с печатен текст Сава 
Доброплодни на гърба на титулната страница на „Кратко здравословие от Сава 
Доброплодни. Болград, 1865 г.“ Още по-ясен в защита на авторското право 
е Рашко Блъсков, поставил забрана след списъка на спомоществователите в 
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края на книгата: „Никой не може да препечатва тази книга, освен ако не се спо-
разумее първо с мене, или със синовете ми, които остаят вечно наследници, на 
колкото книги съм издал досега. Затова и който екземпляр от първото издание 
не носи моят саморъчний подпис и печат, ще ся чете незаконно печатно“. За да 
го забележи читателят, текстът е отделен с вълнообразна линия, а пред него е 
нарисувана ръка с протегнат показалец. [13, с. 217] 

В печатхницата на Болградската гимназия за времето от 1861 г. до 1877 г. 
са отпечатани общо 74 заглавия на учебници, художествена литература, слова, 
брошури, държавни документи, календари и други. [33, с. 113] От тях 36 за-
главия са на учебници: 5 буквара: Българский буквар, нареден по най-нова ме-
тода от Павел Калянджи. Издание II, Болград, 1861, 32 с.; Българский буквар. 
Нареден по нов и най-лек начин от Сава Радулов. Издание II. Болград, 1866, 32 
с.; Нов буквар за първоначалните училища за момчета и момичета, нареден от 
Мария Г. Доброплодна с най-лесен начин за прочитане. Болград, 1866, 40 с.; 
Буквар, съставен в полза на българското юношество от Павла Калянджи. Бол-
град, 1867, 32 с.; Българский буквар, нареден по нов и най-лек начин от Сава 
Радулов. Издание III. Болград, 1870, 32 с. [15, с. 33-36];

1 читанка: Кратка читанка за взаимните училища. Нареден по последната 
най-нова метода от Павла Калянджи. Издание II. Болград, 1862, 87 с.; [24, с. 
98]

4 граматики: Учебник по българский язик, преведен и преработен от по-
добен руский учебник (от Смирнов) от Сава Радулов. Болград, 1863, 150 с.; 
[1, с. 946] Начална граматика за изучение на българский язик. По К. Говоров 
наредил Сава Радулов. Книжка I, Болград, 1870, 116 с.; Начална граматика за 
изучение на българский язик. По К. Говоров наредил Сава Радулов. Книжка II, 
Болград, 1871, с. 86. [1, с. 946] и Начална граматика за изучение на българский 
язик по начин практический. Наредил Сава Радулов. Книжка I, Издание II. 
Болград, 1873, 119 с. [15, с. 33-36];

по румънски език, който е държавен - 5 учебника, по френски език, който 
е международен - 4 учебника, по немски език - 2 учебника. За осигуряване на 
обучението по другите предмети на български език са издадени учебници: по 
Закон Божи – 4 учебника; по география – 2 учебника; по всеобща история – 2 
учебника; етика – 2 учебника; писмовник (как се пишат писма) – 1 учебник; 
методически указания за взаимните училища – 1 учебник; хигиена – 2 учеб-
ника и естествена история – 1 учебник. От това изброяване е видно, че от 36 
учебника 21 са по езици, 12 са от хуманитарния цикъл и само 3 учебника са по 
природни науки, като няма нито една аритметика или математика. [41, с. 234-
240] Тази едностранчивост към езиците и хуманитарните науки за сметка на 
природо-математическите показва целта и политика на Болградската училищ-
на печатница. В печатницата са отпечатани и 8 заглавия на духовна литерату-
ра, която е предназначена не толкова за църковна служба, колкото за четиво на 
грамотните българи. [23, с. 596]

В гимназиалната печатница е отпечатана и книга, която има значение за 
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разгорялата се национално-църковна борба: „Отговор на Общество Браилско 
на господа представители и настоятели еднородци. Браила, 25 ноемврия 1861, 
160 с.“ [41, с. 234] В този „Отговор...“ се разисква позицията на българите от 
Браила по църковния въпрос, като се противопоставят на известни позиции на 
цариградските българи. Книгата е отпечатана със съдействието на д-р Дими-
тър Мутев в 1 000 екземпляра, като за Бесарабия са оставени около 100 бройки, 
а останалите са предадени на браилските българи, които те разпростронили по 
българските градове. [9, с. 139]

Макар и малко на брой, с особена популярност сред възрожденските чи-
татели се ползват художествено-литературните издания, отпечатани в печат-
ницата на централното училище. Едно от тези произведения е комедията на 
Теодосий Икономов (четвърти директор на гимназията) „Ловчанският владика 
или беда на ловчанският сахатчия”, 1863 г. Сюжетът на комедията е по истин-
ска случка, станала в Ловеч. На гневен сатиричен прицел са взети корупцията 
и разврата на гръцкото духовенство. Излязла в разгара на борбата за българска 
църковна независимост, тази комедия се играе с огромен успех в почти всич-
ки български градове, надъхвайки българите за безкомпромисна борба срещу 
фанариотите. Отпечатана е историческата повест „Ясен I (Асен I). Приказка за 
българската история”, 1864 г., 154 с. от Сигизмунд Милковски в превод от Б. 
Димитров (псевдоним на Христо Г. Данов – бел. ТК). В печатницата се печата и 
солидния по обем том с български фолклорни материали „Българский народен 
сборник“, събран, нареден и издаден от Васил Чолаков, част първа, 1872 годи-
на от 356 страници.[18, с. 188] Едно от най-популярните четива през Възраж-
дането - „Изгубена Станка. Повест съвременна. Написал Илия Блъсков“, 1865, 
138 с. – също се печата в гимназията. Авторът на тази драма, Илия Блъсков, 
тогава учител в Шумен, пише в спомените си: „Печата се „Изгубена Станка“ в 
Болград през 1865 година от баща ми, (Рашко Блъсков – бел. ТК) който тогава 
бе учител в Болградското българско училище. Печата се на негово име, защо-
то се боях да не бъда компрометиран пред турското правителство, понеже в 
съчинението ми имаше кървави сблъсквания и победи от страна на българите 
срещу турците“. [31, с. 275]

Изследователката Екатерина Челак в своята монография „Училищното 
дело и културно-просветният живот на българските преселници в Бесарабия 
(1856–1878) посочва, че в печатницата на Болградската гимназия през 1876 г. 
са отпечатани и книгите на Киро Тулешков - „Жизнеописание на Христо Бо-
тйов” (първата биография на поета-революционер) и „Българското въстание в 
България на 1876 г. Драма”. [41, с. 239] Авторката отбелязва, че не е проверила 
тези книги de visu, а е приела, че те са отпечатани, като се позовава на обява-
та, дадена от Тулешков на страниците на в. „Български глас“. Петър Чолов в 
биографията за Тулешков пише: „През 1876 година… Киро Тулешков заедно с 
изпълнението на многобройните си и с разнообразен характер задачи, намерил 
време и сили да пише книги. Тогава той написал и обявил, че скоро ще бъдат 
отпечатани книгите му „Жизнеописание на Христо Ботйов“ и „Въстанието 
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в България през 1876 година. Драма“. За съжаление, тези обявени за печат 
книги, той не успял да издаде, несъмнено поради започналата Освободителна 
война, когато побързал да отиде на фронта. И още по-лошо: ръкописите им са 
изгубени, не се знае къде са и никой от българските историци не коментира, не 
поставя въпроса за тях. Те са изчезнали доста мистериозно“. [42, с. 55]

Част от продукцията на Болградската училищна печатница са слова, про-
изнасяни от учителите - Теодосий Икономов, д-р Васил Берон и др. по време 
на празника, посветен на Св. св. Кирил и Методий; слова, произнасяни при 
завършване на учебната година; реч при погребението на Димитър Ромов; две 
открити писма; реч на епископ Мелхиседек (на румънски език). В Болградската 
печатница се отпечатват документи: Хрисовул (указ) за откриване на гимнази-
ята (на български и румънски език); Постановления за българските колонисти; 
Устав на градските и селските общества (на български и румънски); Правил-
ник за управление на църквите в окръг Болград (на румънски език); Апел за 
събиране на предложения в окръг Болград (на румънски език); Правилник за 
библиотеката на гимназията (на български и румънски език); Завещанието на 
д-р Иван Селимински и други.

В печатницата са отпечатани и три календара: за 1867 г., 1868 г. и стенен 
календар за 1877 г. с портрет на загиналия за народна свобода Христо Ботев. 
Отпечатана е и една песнопойка – „Цигулка с народни и любовни песни” – 
само текстовете без нотни партитури. [41, с. 234-239]

За нуждите на българските колонисти и българската общественост в типо-
графията се печатат и периодични издания. На първо място са двете списания: 
„Духовни книжки”, с редактор Рашко Блъсков, който издава през 1864 г. 11 
книжки и през периода от 1866 до 1868 г. още 13 книжки. [19, с. 74] Излиза-
нето на тези книжки е осъществено благодарение на спомоществователите от 
различни краища, както и от Стара Загора. [18, с. 188] Задачата на това списа-
ние е „да укрепва прадядовата вяра и да развива просвещението народно“. [35, 
с. 116] Блъсков обосновава необходимостта от разпространението на словото 
Божие така: „Животът ни стои под влиянието на Православната черква, дето се 
е утвърдил старобългарският наш народен език, нашата народна писменост“. 
[35, с. 117] 

Второто списание е „Общ труд” с редактор Теодосий Икономов, издал 
само 3 книжки през 1868 г. Основна тематика на това списание са проблемите 
на народната просвета, книжовния език и българския фолклор. [2, с. 76-77] По 
идейна насоченост сп. „Общ труд“ напомня „Отечественные записки на Нико-
лай Некрасов и е списвано в духа на революционното народничество“. [35, с. 
117] В „Общ труд” е публикувана за пръв път великолепната поема на Никола 
Козлев (тогава учител в с. Шикирли Китай, днес Суворово – Бесарабия – бел. 
ТК) „Хайдут Сидер и Чер Арап”. [14, с. 203-204]

През 1870 г. в печатницата на Болградската гимназия излизат 6 броя от 
вестник „Пътник“ –„лист за книжевност, полезна забава и търговия“, след това 
вестникът продължава да излиза в Браила. [32, с. 226] Негов редактор е Тодор 
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Запрянов (1836–1879 г.), следвал във Филологическия факултет на Москов-
ския университет, бил е учител в Болград и други градове. [6, с. 246] Този 
вестник популяризира в достъпна форма научни открития, разказва за далечни 
и непознати страни. [35, с. 119]

В печатницата се печатат местните вестници: „Ехо на Болград”, „Ялпуг” и 
„Ехо на Бесарабия” [38, с. 21], но от тях, излизат по няколко броя. [15, с. 37-40] 
Значителна следа в българската възрожденска публицистика оставя послед-
ният революционен вестник на нашата емиграция „Български глас”, с подза-
главие „вестник политически и книжевни”. [34, с. 359-360] Главен редактор 
формално е Иван Иванов [6, с. 267], а истинският е Киро Тулешков. [7, с. 47] 
На страниците на вестника има политически прегледи, вести от българските 
земи, външни новини, възвания, прокламации, телеграми. В тях са засегнати 
най-важните събития на Балканите и Европа – подробности за Априлското 
въстание, преминаването на четата на Христо Ботев в поробена България, из-
бухването и хода на Сръбско-турската война от 1876 г. и участието на българ-
ски доброволци в нея, мисията на Марко Балабанов и Драган Цанков пред 
Великите сили в Европа, дипломатическата подготовка, началото и хода на Ру-
ско-турската освободителна война, създаването и началните бойни месеци на 
Българското опълчение, подробни сведения за военните действия до края на 
юли 1877 г. и други. Вестник „Български глас“ съдържа и множество материа-
ли за дейността на последната българска емигрантска организация - Българско 
централно благотворително общество в Букурещ. [40, с. 240] На страниците 
на вестника се поместват още книжовни вести, обяви, бележки на редакцията, 
списъци на лицата, дарили помощи за пострадалите българи при потушаване 
на Априлското въстание от 1876 г., устави на благотворителни общества, ко-
митети и дружества на българи от Бесарабия. [22, с. 247] От бр. 19 до 23 като 
подлистник се печата статията на Киро Тулешков „Българинът под турско иго 
в ХIХ век“. Вестникът отпечатва и няколко стихотворения, между които и „На 
България” от Иван Вазов. [7, с. 47]

През Възраждането голяма част от българските книги и учебници се изда-
ват главно чрез предварителен абонамент. Заявителите предварително запла-
щат за книгите, чието заглавие е обявена на страниците на вестниците. В края 
на всяка отпечатана книга авторът изнася списък на спомоществователите, 
което е важен извор за изследователя да проучи въпроса за разпространението 
й. По време на Българското възраждане се утвърждават пътища и пунктове за 
разпространение на книгите и учебниците, които се печатат извън земите на 
поробена България. Издадените в печатницата на Болградската гимназия кни-
ги, учебници, периодични издания и други материали също си имат канали за 
разпространение. За Шумен тази дейност е поета от братята Блъскови, в Плов-
див, Русе и Велес книгите се разпространяват чрез книжарниците на Христо 
Г. Данов, в Свищов, Търново и Лясковец – чрез учителите Тодор Хрулев, Сте-
фан Маринов и Стоян Калянджи. В Цариград книгите се разпространяват чрез 
редакцията на „Цариградски вестник”, а след това чрез настоятелството на 
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българската църква и редакцията на в. „Македония”. 
Основите на спомоществователството в Болград са положени в началото 

на 40-те години на ХIХ век, но активната спомоществователна дейност на бол-
градчани започва през 60-те години на ХIХ век. Тласък за това дава открива-
нето на печатницата, повечето издания които се печатат са благодарение на 
спонсорството на болградчани. В спомоществователните списъци на книгите, 
издадени в печатница на Болградската гимназия има много имена и фамилии, 
които често се повтарят: Тивчеви, Узунови, Хорозови, Абаджиеви, Теодорович, 
Каназирски, Парушеви, Назлиеви, Казанакли, Грекови, Радионови – все фами-
лии известни с родолюбивата си дейност. Сред редовните спомоществователи 
срещаме и имената на ученици от Болградската гимназия, които и след своето 
дипломиране продължават да се абонират и подпомагат издаването на бъл-
гарски книги като: Михаил Паничерски, Димитър Греков, Прокопи Давидов и 
други. [41, с. 110] Учебниците, издадени в Болградската печатница са финан-
сирани от касата на гимназията или спонсорирани от болградските граждани. 
За този вид литература издателите не разчитат на спомоществователи от други 
градове, но след отпечатването на учебниците те се разпространяват в сели-
щата на поробените български земи. Спомоществователи се търсят основно 
за издаването на художествена литература - за отпечатването на „Българский 
народен сборник. Събран, нареден и издаден от Василия Чолакова, част I, 356 
страници“, българският Киприяновски манастир край Кишинев „…пожертва 
100 рубли, а настоятеля (архимандрит и игумен Козма – бел. ТК) лично от себе 
си още 50 рубли“. [17, с. 81] И това отличава Болградската гимназиална печат-
ница от всички останали книгопечатни центрове на българска литература през 
Възраждането.

Според сведенията на Маньо Стоянов, изследовател на българската въз-
рожденска книжнина, по количество на поръчаните книги Болград заема сед-
мо място сред емигрантските центрове, а от всички български 1 300 селища, 
подпомагали с абонамент или с парични средства новобългарската книжнина, 
„столицата“ на бесарабските българи Болград е на 24-то място. [33, с. 170-171]

Наличието на активен издателски и печатарски център води до естевстве-
ното откриване през януари 1868 г. и на книжарница в гр. Болград в дома на 
Иван Златанов. Собственик на тази книжарница е учителя в гимназията Рашко 
Блъсков, който в едно обръщение, отпечатано във в. „Дунавска зора“ от 22 
януари 1868 г. пише: „...имам честта да предизвестя на съотечествениците си 
в Болград и по околните колонии в Бесарабско какво съм наумил да отворя 
тука една книгопродавница с всякакви български и други книги, както и по-
требните за писвание, например: разни сортове хартия, пера и други неща за 
учениците, дето ще се продават на умерена цена“. [29, с. 22]

Да обобщим историческите приноси за българската култура, които пости-
га в своята 16 годишна дейност Болградската училищна печатница. 

Българското средно образование има 155 годишна история, след създава-
нето на Болградската гимназия. За този век и половина има стотици български 
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гимназии, но в нито една не е открита училищна печатница, тя е единствен 
издателски център от Възраждането до наши дни. 

В Болградската училищна печатница има български, латински и гръцки 
букви, но на гръцки език не е отпечатано нищо, а на румънски език само учеб-
ниците по предмета и част от документите. Продукцията й се състои от тексто-
ве отпечатани на български език - 95% и 5% на държавен румънски език. Този 
факт красноречиво доказва изцяло българския характер на тази възрожденска 
печатница. 

За разлика от другите издателски центрове и печатници на българска лите-
ратура през Възраждането, Болградската печатница е пряко свързана с целите 
и задачите на Централното училище в гр. Болград, на учебните заведения по 
цялата българска езикова територия. Тази печатница е изцяло ориентирана за 
нуждите на националната просвета, превърнала се е в част от възрожденската 
духовност. 

Създаването и дейността на печатницата в Болградската гимназия през 
Възраждането изиграва важна роля в издаването на българска художествена 
литература, като задоволява все по-растящите образователни и културни по-
требности  на възрожденските българи в Бесарабия и в поробените български 
земи. Печатното българско слово поддържа будно българското национално 
съзнание на подрастващи и възрастни. 

За пръв път през Възраждането към българската печатница в Болград се 
открива от учителя Рашко Блъсков, макар и само за няколко години книжарни-
ца, която подпомага разпространяването на продукцията на печатницата.

В две от отпечатаните в Болградската училищна печатница книги за пръв 
път в българското книгопечатане се предприемат мерки за защита на авторски-
те права. 

Днес, рядко може да се види, автор и преводач да се занимават с издателска 
и печатарска дейност. В печатницата на Централното училище в град Болград, 
дейците – Сава Радулов, Теодосий Икономов, Киро Тулешков – са едновре-
менно автори и преводачи, редактори и организатори на издателска дейност, 
също така пряко участват в дейността на печатницата, като нейни управители 
и заедно с работниците движат печатарските преси. 

Болградската печатница изиграва своята историческа роля за културно-
просветното издигане на възрожденските българи и допринесе за национално 
освободителното движение. 
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    Николай ЧЕРВЕНКОВ 
Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак”

БОЛГРАДСКИЯ ФИЛИАЛ НА  БРЦК И БЦБО

В статията се разглежда дейността на един от активните филиали на Бъл-
гарския революционен централен комитет и Българското централно благот-
ворително общество – българския революционен комитет и българското бла-
готворително общество в административния център на бесарабските българи 
през ХІХ в. град Болград. Преди всичко се определя   мястото  им  в идейно-
организационен план, изяснява се отношението им към Априлското въстание, 
показва се приносът им  в създаването на Българското опълчение.

Едно от най-голямото политическо дело на Любен Каравелов е създаване-
то и дейността на Български революционен комимитет (БРЦК). Преди всичко 
той се грижи за създаването на филиали в Румъния. Важно място сред тях 
заема комитетът в Болград – центърът на бесарабските българи, който след 
Кримската война през 1853 до 1878 г. влизал в състава на Румъния. 

През 70-те години на ХІХ в. в Болград са живели не само българи-пре-
селници, които са основали този град в Буджака в 1821 година, но и активни 
участници и дейци на българското националноосвободително движение, оста-
нали тук след Кримската война и революционни движения през 60-те години. 
Българският революционер и просветител Георги Раковски, тясно свързан с 
бесарабските обществени дейци, подкрепя инициативата на преселниците да 
се създаде през 1859 година първо  средно училище сред българите като в 
чужбина, така и в българските земи. Отправяйки се към  Одеса, Любен Кара-
велов посещавал този град, поддържал трайни връзки с доста болградчани, 
имал свои превърженици, редовно отстаивал българската му насоченост [7, 
с.116-125 ]. От края на 60-те  години в Болградското училище половината от 
възпитаниците му, които бяха от България, действаха български патриотични 
дружества. 

Това е социална и политическа предпоставка за създаване на подразделе-
ние на Българския централен революционен комитет (БРЦК). Точна дата за 
създаванието му не  сме определили, но това става преди 1872 година, кога-
то се  е състояло първото общо събрание на тази политическа организация, 
на което присъства представител на Болградския комитет. Дори един от тях, 
Олимпий Панов, родом от Тараклий, беше избран за секретар на БРЦК.   На 
събранието  Болградският комитет представят още Петър Фитов и Иван Иванов, 
които са определени за „настоятели” за отбиране на средства за откриване на памя-
тник на Георги Раковски и издаване на неговите съчинения. 

Отначало комитетът наброява  5 души. През 1874 г. в неговия състав вли-
зат: в 1875 – 14,  а в 1876 – вече до 30 членове.[2,с. 205-220]. Това са предим-
но преподаватели в Болградското училище -  Иван Иванов, Петър Николаев, 
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Иван Хаджииванов, Димитър Ямбулов, представители на окръжната и градска 
администрация – Николай Минков, Стоян Атанасов, местните търговци Пе-
тър Фитов, Михаил Радионов, Михаил Мумджиев и др. По различни причи-
ни често са сменяли председателите и секретарите на комитета. Дълго време 
председател е бил Николай Минков, а секретар – Петър Фитов. Що се отнася 
до членския внос, той се отбелязва години с точно фиксировани суми, както 
и без фиксирани. Това довеждало до  обвинения в финансови злоупотреби на 
ръководството на организацията. Един от активните деятели,  М. Мумджиев, 
дори подава оставка  като  член на обществото, тъй като председателят не се 
съгласил да „прегледа сметките за сегашните действия... без най-малко задни 
мисли” [3, бр. 43, 7 април 1877 г.]

Първоначално  Болградският комитет взема активно участие в изработва-
нето на организационните политически принципи  на БРЦК. Когато в органи-
зацията се появяват разногласия, нейните членове се опитват помирят Христо 
Ботев и Любен Каравелов, представяващи от края на 1873 г. различни идейно-
политически течения. Но, по-силни бяха позициите на последния, от Болград 
Михаил Паничерски, секретар тогава на революционния комитет и последова-
тел на Каравелов, пише до Кирияк  Цанков (26 юни 1875 г.), за да му съобщи, 
че  в Болград не дали съдействие на Стамболов, понеже нямали доверие на 
Ботев и не желаели да помагат на онези, които „сеят интриги и клевети”. Все 
от Болград  други известни дейци на комитета писали на Ботев, че ако не се 
помири с Каравелов, ще се откажат от вестника му, а на  Цанков препоръчали 
да искат от Каравелов да се разбере с Ботев, „защото  много обезкуражават 
дейците”. Олимпий Панов, който заминал да следва в Париж и бил в течение  
на народното движение, по този повод отбелязвал: „ Това  е твърде прискърб-
но явление между нашете умни водачи. Такива лични работи ще запират  още 
много време общите”. Друг виден деятел от Болград Петър Фитов, свързан по-
вече с Каравелов, в едно от писмата се пита: ”Не знам с  Ботев какво да правя, 
да се поддържа ли. Заради Каравелова  лошо  мисли публиката, т.е. когото е 
кусурил в вестника си.” 

Една от основните задачи на комитета е грижа за Болградското централно 
училище. Много остро реагира на намеренията на румънското правителство 
да ограничи неговото българско назначение, участва активно в полемиката в 
българската периодика за мястото на това учебно заведение в българското про-
светно движение. Представителите на Болградския комитет същовременно 
призовават  колегите си от Букурещ да  отхвърлят в печата всички  нападения 
срещу училището [.[4, ф.5, а.е. 11, л. 9, 110-111, 122] 

Една от важните задачи на Болградския комитет е разпространение на ор-
ганизацията печатните издания. Особено активно с това се занимава Петър 
Фитов, който заемал длъжността на секретар на организацията. Той бил насто-
ятел   на вестниците на Л. Каравелов „Свобода” и „Независимост”, издавани 
в Букурещ, а  също на издавания по-късно от Тодор Пеев вестник  „Възраж-
дане”.  Когато Ботев започва да издава в 1874 г. своя вестник „Знаме”, той е 
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потърсил за разпространител Петър Фитов.  
Важно е да се отбележи, че той получава вестници не само за Болград, но 

абонира и за други   градове и селища, както в България, така  и в чужбина. 
Грижи се за българските вестници да попаднат и при българите в Руската Бе-
сарабия [14, с. 165].  В едно от писмата до К. Цанков той пише: „Днес получих 
от Русията, именно Кубей писмо да изпровождам 15 броя „Тъпан”... Аз изпра-
щам „Дунавска зора” 20 броя, „Народност” 3 броя и „Македония” 1 брой...” 
За да облекчи  затрудненията на редакцията „Независимост”  Петър Фитов  е 
подарил  5 екземпляра, 1 за читалището в Неготин; 1 за за студенското чита-
лище в Цюрих (Швейцария) и 3 за три български общини (12 Х 1874). Петър 
Фитов влиза във връзка и с Р. Блъсков, издател на списание „Училище” в Русе. 
Редакцията  отговаря му  в брой 6 „Познато ни е Вашето добро сърдце  и родо-
любиво желание с  което  се отличавате помежду бълградските момци”. В брой 
7 на „Знамя” се съобщава, че „ у г-на Петра Фитова в Болград се намирът за 
продаване почти всичките  книги, които е издала досега печатницата „Свобо-
да”... Болградската интелигенция може да се отправи със своите требования до 
гореказаното лице”. Дори П. Фитов да има резервирано отношение към Ботев, 
в края на 1874 г. се съгласява да бъде спомоществовател на поредния вестник   
„Знаме”. Освен това той разпространява книги, подготовени за печат и изда-
дени от Ботев. Това са 200 броя стихосбирка от Ботев и Стамболов, 60 броя на 
драмата на Н.Костомаров „Кремуций Корд”, 80 броя на книгата Л. Иловайски 
„Славянското происхождение на дунавските българи”, а също 200 броя от бо-
тевския календар за 1875 г. Една от задачите на болградския комитет е разпро-
страняването на вестника „Балкан” на Кирияк Цанков. От Болград съветват на 
редакцията: „Редовното изпращане вестника ще осигури  увеличаването броя 
на обонатите му” [4, а.е. 11, л. 95]

Кризата, обхванала българското революционно движение след поражение-
то на Старозагорското въстание през есента на 1875 година, продължава срав-
нително 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 българ-
ски комитети за подготовката на въоръжени чети (отряди) и изпращането им 
в България. След около два месеца Ф. Тотю отново е в Бесарабия  и огласява 
решението на  Гюргевския български революционен комитет, левият клон на 
Българския революционен централен комитет (БРЦК), да се вдигне въстание 
през пролетта на 1876 година. Българският войвода настоява за активизира-
нето на комитетите, особено за събиране на средства за нуждите на бъдещото 
въстание. „Болградчани, – пише ученикът от Болградската гимназия Атанас 
Хитов до чичо си, П. Хитов, – с радост срещаха Ф. Тотю, който възлага големи 
надежди за пролетта” [1, с. 46]. За това призовава бесарабските българи  и друг 
известен български войвода П. Хитов: „Настъпи отговорно време. На Балкан-
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ския 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 пи-
шат 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”.

Петър Фитов в едно от писмата си разкрива какво вълнува болградци през 
тревожната пролет на 1876 година: „Колкото се касае за нашия нещастен бъл-
гарски 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 освобождение-
то 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 как-
то трябва политически” и, второ, „войводите трябва да бъдат под един сашут 
план начертан...”.

Ентусиазмът, обхванал болградчани във връзка със скорошни действия и 
възможно освобождение на България, консолидира тамошния български рево-
люционен комитет, който поддържа близки връзки с „Българското човеколю-
биво настоятелство” в Букурещ, обединяващо дясното крило на БРЦК. Него-
вият лидер Кирияк Цанков, който през 1873-1874 година работи като учител в 
Болград и е член на Болградския комитет, поддържа тесни връзки с болград-
ските патриоти [6, с.136]. Той разяснява формите на борби при новите усло-
вия, от него те научават доколко верни са новините за предстоящи събития в 
България, получават информации за тяхната подготовка. „Верно ли е, – пита 
един от активните членове на комитета Михаил Мумджиев, – че ще се органи-
зират чети ?”. [1, с.118].

Болградският комитет активно се заема със събирането на парични по-
мощи за въстанието в града и близките села, но не знае как да ги използува 
[1,с.119]. 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 мате-
риално да осигури въоръжената чета на Филип Тотю [1, с. 111], 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 Болград-
ският комитет докладва на К. Цанков, че събраните две хиляди франка, поис-
кани на общото собрание в Браила, «са предадени за народната цел“ [1, с.118]. 
Тези средства утиват на формиренето на четата на  Хр.Ботев.

По същото време със съдействието на Хр. Ботев, пребиваващ в Южна Ру-
сия, 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 Калян-
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жи, 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 Таврийска губерния. Членовите на дружините запоз-
нават българите в Русия с положението в България, разказват за подготвяното 
въстание .

Болградският комитет в навечерието на Априлското въстание оказва ма-
териална подкрепа на много революционно настроени българи, пристигнали 
в града, например на известния войвода Жельо Чернев, на голям брой българ-
ски емигранти, желаещи да участвуват в четите [6, с. 165]. Един от тях - И. 
Абрашев - по-късно потвърждава, че неговите сънародници са издържани от 
Болградския комитет. От българските емигранти се сформират неголеми во-
енни 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 [14, с. 165]..

Комитетът от Бесарабия, който внимателно следи подготовката на въоръ-
жените отряди, с горчивина отбелязва липсата на единство между войводите, 
като настоява за обединяване усилията на българските войводи, които се на-
мират 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“ [1, 195]. В тази ситуация Болградският комитет се заема  да устрои 
среща на двамата войводи (П. Хитов и Ф. Тотю), но тази инициатива не се 
увенчава с успех. По този начин  Болградският комитет бил привърженик на 
така наречената комбирана тактика, която предполагала съчетаване на въоръ-
жените действия на вътрешните организации с навлизане на чети, организи-
рани отвън.

Важен момент в обществения живот на бесарабските българи е присти-
гането в Болград в началото на март 1876 година на един от сподвижниците 
на Хр. 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 под-
готовката за издаване на печатен орган на БРЦК [8, с. 65].  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 Бъл-
гария“ става изразител на настроенията  на революционната емиграция [8, с. 
67] 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“. Изразява възгледите на най-будните дейци 
на Болградския комитет, съдействува  за укрепване на връзките с емигрантски-
те центрове с българските градове и села. Той остро критикува реформисткото 
течение в българското национално освободително движение, призовава да се 
осмисли положението и надеждите на народа, който иска „свобода или смърт“, 
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иска да се 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. Гър-
ция и Италия.

Въстанието в България, запланувано за началото на май, започна преж-
девременно. «Избухна въстание и в нашата осиротела България“ - с радост 
съобщава „Български глас“. Вестникът сочи конкретни задачи пред българ-
ския народ, пред  многочислената емиграция и преселниците за оказване на 
материална и физическа помощ на героичните въстаници. Представителят на 
Болградския комитет М. Родионов подкрепя на общо събрание на «Човеко-
любивото 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 [5,с.252-253]. 
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. Те съобщават скоро, 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 ос-
таналите желаещи да участвуват в героичната епопея на българския народ. Те 
се включват активно в Сръбско-турската война през лятото 1876 година [10, 
с.152-154]. Сведенията за разгрома на въстанието и последвалите жестокости 
стигат до Бесарабия със закъснение. Тук, както и в другите места на емиграци-
ята, дълго след гибелта на четата на Христо Ботев, включила се последна във 
въстанието, считат,  че въоръжената  борба оттатък Дунав продължава. 

В средата на емиграцията, включително на бесарабската, не могат да се 
примирят с мисълта за смъртта на Ботев. Споменът за него дълго живее в сър-
цата на бесарабските българи. В годината на гибелта на Ботев в Болград е из-
даден календар на следваща година. Неизвестен художник-график публикува 
в него портрет на Хр. Ботев. Това е първият напечатан портрет на поета-рево-
люционер. Същовременно К. Тулешков пише драма под заглавие „ Българско-
то въстание в България през 1876 г.”, в която са описват подвизите на Цанко  
Дюстабанов и Христо Ботев. Има съобщение, че този автор подготвел книга 
„Жизнеописанието на Христо Ботев” [3, бр. 14, 20 юли 1876].В едно от писма-
та си този автор отбелязва, че „пише  биографията на Ботьов”, в „която ще по-
мена и Левски” [4, А7366]. Също в Болград „едно народно  българчи” желаело 
да отпечата  „карти за събитието в Татар-Пазарджик, Панагюрище, Перущи, 
Батак и битката на Ботев при Враца”. Като съобщава К. Тулешков за това, той 
твърди, „че това ще бъде много полезно на назе, защото...ще изложим сичките 
турски  сверепства”.[4, ІІ А 7364] Тези намерения още веднъж потвърждават, 
че болградската общественост, както изцяло бесарабските българи, са били 
напълно информиране за конкретните събития на Априлското въстание.

В многобройните публикации във вестник „Български глас“, в преписката 
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на революционните деятели през цяло лято се говори за революционни проя-
ви 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. Само в края на юни става из-
вестно 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 българи-
те, - подчертава «Български глас», - нея трябва да я тьрсим в политиката на 
султанското правителство и действията на местните власти» [3, 1876, бр. 11].

Болградският вестник отделя много внимание на социално-икономически-
те  проблеми. На неговите страници има много ценни, макар и откъслечни 
наблюдения за общите  интереси на различните по национална  принадлеж-
ност  но еднакви  по социално положение  слоеве от населението  в поробения 
от Османската  империя Балкански полуостров [3, бр 4, 1876]. 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 въста-
нието [3, бр 5, 1876].  .

Започналата през юни 1876 ггодена Сръбско-турска война  поставя в днев-
ния ред на българската емиграция въпроса за възстановяването на БРЦК, за 
подготовка на български доброволци за участие във войната срещу Портата 
на страната на Сърбия. „Молим ви да вземите  сериозно участие в формира-
нето  на БРЦК. Имате  пълното  доверие  на Болград”  - обръща се комитетът 
към К. Цанков. Болградчани съобщават, че са започнали събиране на парични  
средства. По това време  Болградският комитет установява тесни връзки с па-
триотични  групи българи от Одеса и Кишинев, а посредством тях (а понякога 
и директно) – със славянските комитети  в Петербург, Одеса и Москва, а също 
и с руски периодични  издания, чиято дейност е насочена към подпомагане във 
възстановяването на българските политически организации, за създаване на 
български въоръжени отряди.  

На 19 юли 1876 година в Букурещ е образуван новият Български центра-
лен революционен комитет, наречен Българско  централно  благотворително 
общество  (БЦБО). Като представител на Болградския комитет в събранието 
участва учителят Димитър Ямбулов. В Болград е разработен Уставът на мест-
ния комитет, който става благотворително общество. В него е поставена зада-
чата  „да  се помогне  с материални средства  на пострадалите„ през Априлско-
то въстание [3, 1876, бр. 7]. В действителност, неговата цел, както и на цялото 
БЦБО, е  да се събират средства за въоръжаване на българските  доброволче-
ски отряди, които включвали  основно бившите участници на въстанието и 
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трябвало да действат съвместно  със сръбската армия срещу Портата. В Устава 
се сочи, че дружеството ще координира действията си с БЦБО. 

Веднага реорганизираният комитет в Болград издига политически задачи 
пред централното общество в Букурещ, които основно изхождат от ориентаци-
ята си към Русия [14,с.39]. Например, печатният орган на организацията, като 
прави анализ на международната обстановка, изтъква, че е настъпал благопри-
ятния момент за намеса на Русия в кървавата драма на Бълканския полуостров 
[ 8, с. 84]. Обаче, все по-често се говори за търсена подкрепа от европейските 
държави. Например, пред ръководителя на БЦБО К. Цанков се предлага да 
бъде съставено от името на българите  едно оплаквание  към тях, в което да се 
посочат варварствата на турците и теглилата на българите, с това „да съдейст-
ват да се  спечелят симпатиите на Европа към Българите” Същовременно от 
Болград подчертават, че трябва Дунавският вилает да вдигне ново възстание, 
„за да виде Европа”, че българите нне могат да търпят повече турското иго [1, 
т 2, с. 230, 260].

Членове на дружеството в Болград съдействат за създаването на още  18 
подобни дружества в бесарабските български села, като в Вайсал, Шикир-Ки-
тай, Долукьой и др.[9, с. 37-38]. Тези местни организации се имали устави и 
свои настоятелства. Например, в подобен документ на Шикирли-Китайското 
дружество се посочва необходимост „да са събира пожертвования от разли-
чини ценни предмети” както в селото, така и в съседните населени места. За 
председател е бил избран младият свещеник Васил Агура. Дружеството съби-
ра през целия период повече от 400 франка [11, с. 99]. За един от начините за 
набиране на средства от бесарабските българи описва К. Тулешков: „ В града 
ни и по селата почти на  всяка кръчмата и бакалия има по една кутия , на която  
напечатан  подпис така „Помощ за пострадалите  наши братия от турците в 
България”. Всеки който мини  пуща по колкото обича. В селата има и по  чер-
ковите от същата кутия” [4, А 7366]

Болградското дружество е  инициатор за създаване през юли 1876 годи-
на на Болградското женско благотворително дружество, което има организа-
ционни връзки с БЦБО. Още в устава си то  регламентира, че ръководството 
му „може  да влиза в споразумении с мъжкото благотворително общество в 
Болград или когото намери добро”. Постоянно обществото предава събраните 
помощи на БЦБО и на ББО в Болград. Председател  на  болградската органи-
зация е учителка Мария Теодорович, съпруга на директора на Болградското 
училище, председател на благотворителното дружество в Болград. В друже-
ството членуват повече от 50 души [3, бр. 23, 18 септември 1876]. То поддър-
жало редовни връзки с подобни дружества в Букурещ, Търново и Цариград  В 
редица населени пунктове, като Измаил, Вайсал, Шикирли-Китай  и др., имат 
филиали или представители, които са упълномощени да събират доброволната 
помощ, снабдени със специални листове под номера и на практика изпълнява-
ли функциите на настоятелки на женското общество в Болград [15, с.50]. 

Както се подчертава в литературата,  женското благотворително дружество 
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в Болград ярко се откроява с интензивната си дейност и контакти от остана-
лите емигрантски дружеднва [15 с.126.].В няколко поредни броя на в. Българ-
ски глас”  то пуликува  „Възвание”, „Приглашение” и „Подканвание” с цел 
да подбуди благотворителността на хора от различни народности в полза на 
българите. Към Апела на женския  комитет в Букурещ от 15 юли 1876 г., който  
се „обръща към позната по добротворничеството  си Европа, която  винаги е 
готова да протегни ръка към страдующето человечество” се подписва женско-
то  дружество в Болград. Още през август 1876 година то събира 387 различни  
дрехи за страдащите християнски семейства на Балканския полуостров. През 
септември 1876 година събраната помощ възлиза на 1 223 франка и 393 парче-
та разни дрехи.В даренията се включват 520 души [15,с.239].  

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, сред 
Болградското благотворително дружество.  

След като Болградският комитет се преобразува в благотворително обще-
ство посочиният патриот П. Фитов става негов касиер. Практически той осъ-
ществява основната работа на обществото – събиране на материални средства. 
И той е сред тези, който лично внася най-голяма сума – 200 франка[3, бр. 18, 
3 август 1876], и е един от основните организатори в Болград по набиране не-
обходими вещи за „пострадалите съотечественици”. Занимавайки си с техни-
чески  проблеми, той се интересува нашироко с организационните и идеоло-
гически аспеки на тази органицация, ръководител на която е Кирияк Цанков. 
Той внимателно следи нейната работата, като  се възмущава още през август 
от неговото „бездействие”. [4,ф. 5, е.х.111, л. 117]. Това недоволство изказва 
в началото на септември, като настоява  да свика  събрание на организацията 
и да  са състави  нов план за действие в България, т.е. на подготовка на ново 
въстание.  В едно от писмата към Цанков утвърждава, че няма къкво да се чака 
помощ от Сърбия. Смята, че трябва да се  апелира към  „чуждите дворове”  и 
да се изпрати  призив до жените в Европа  „да се притекат на помощ на бълга-
рите”. В друго писмо също до Цанков той доразвива своите идеи. Като повта-
ря, че няма какво да се очаква от Сърбия, той добавя, че с едно въстание  в Ду-
найският вилает ще се покаже на Европа, че българите  няма да търпят повече 
този „крокодил” Турция, дошъл от Азия. Заключава, че „сега всяка минута е 
скъпа”. С това той се противопоставя на Каравелов, който по това време актив-
но агитира за Сърбия. На 16 ноември 1876 г. българското общество в Болград 
специално разглежда идеята на БЦБО за създаване на чети, които в случае на 
война да бъдат готови  да преминат в България. На срещата беше поддържано 
мнение, че трябва да се прави всичко , за да се оспори тази работа [4, ІІ 1014].

След като на 12(24) април 1877 г. Русия обявява война на Османската импе-
рия, Болградското общество  се обръща с „Възвание” към българския народ”, в 
което го подканя да се вдигне на въоръжена борба в помощ на руснаците, кои-
то щяха безкористно, като братя, да избавят българския народ от петвековното 
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иго. В тази ситуация обществото реши  на специално заседание  „да употреби 
сичките си старания да събира колкото е възможно повече материални сред-
ства за да може  да посрещни  нуждите, които ще са  появат в скоро време” [3, 
бр. 44, 16 април 1877]. От своя страна, българското женско благотворително  
общество в Болград публикува в „Български глас” „Възвание към българските 
жени”. В него наред с въодушевлението се правят трезви, реални оценки на 
новосъздадените положения. Търсят се нови  пътища и форми  за действие 
от страна на женските дружества. Настоятелството на женското общество в 
Болград приканва българите  от емигрантските центрови: „Нека секоя от нас 
пожертвува възможно на алтаря на отечественото ни освобождение” [3, бр.46, 
30 април 1877] Прокарана е идея, че българския народ не може и не трябва  да 
чака освобождението си. Той трябва сам да го извоюва.: „ Свобода без жертва 
и кръв са не добива”. И докато пътят на мъжете е като доброволци в Българско-
то опълчение, то „жените не трябва да стоят със скръстени ръце, а святата им 
длъжност ги караа да помогнат на страдующети българи и нашето отечество 
– България”. 

С голям ентусиазъм българите от Болград  посрещат новината, че в Ки-
шинев през зимата 1876-1977 година започна да се формира Българско опъл-
чение, в основата на което стоят участници на Априлското въстание и Сръб-
ско-турската война през есента 1876 г. „И така, - отбелязва „Български глас”, 
- българската начална война  начена да се събира под знамената на лъва, бъл-
гарското историческо  име  излези пак на политическия хоризонт, времето или 
бъдещето ще поднови  бъдещата българска слава”[3, 1877, бр.2].

До лятото от Болград изпращат групи в Опълчението. „9 май  - отбелязва 
болградският  вестник - от града ни заминаха 32 български юнаци. Главите им 
са накачиха с различни майски цветя от тукашните девойки и ги изпроводяха с 
песни до края на градът. Юнаците, като минаваха по  главната улица, всичките 
в един  глас пееха: „ Не ще ме ние пари, не ще ме богатство, а искаме  свобода, 
човешки правдини”. В друг брой същия весник пише: „16 май  Олимпий Па-
нов замина с 28 момчета в Плоещ...Бяха много весели. Болградското общество  
и много други граждани, бащи и майки ги  изпращъха до крает на града, като 
ги благословяхя и им пожелаха добре успехи в предприятието”.

Същевременно, провежда се набиране на пожертвования за опълченците. 
Това добре отразено във вестника „Български глас”. Например, 7 май 1877 
година  69 човека внесли  парична помощ. До края на месеца тези средства 
отивали  за пътни разноски. Само от 1 до 7 май  било предоставени такива на 
104 човека. После събирали пари, различни вещи непосредствено за фронта. 
За тяхното връчване специално са командировали членове на Болградското 
благотворително дружество. Женското общество в Болград, например,  заку-
пува за Българското опълчение  1000 хасеени касинки  и други потребни за 
тях неща” и ги изпраща до генерал а Н. Столетова.  В писмо от края на юни 
1877 година до него тие му пишат, че „ако има още нужда от подобни неща 
опълчението, то да му отговори и това дружество ще изпроти още колкото 
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може”. През юли настоятелството на същата организация предава нова прат-
ка за „амбуланцата на българските войници, която е предоставена в Търново.
[15, с. 263]. Обаче, обществото все не е доволно от постигнатото. В едно свое 
обращение си поставя въпроса „ Но събрахме ли ние  доста  материални сред-
ства за да посрещним нуждите на денът?”. Като отговор, отбелязва: „ Някой от 
нашите съграждане нищо още  не са  пожертвовали, а някой твърде  нищожна 
сума.” [3, бр. 47, 7 мая 1877]

След обявяването на руска-турската война през 1877-1878 Болградското 
общество, като изцяло БЦБО, обявява, че се разпуска. Преди това дружеството 
и „Български глас” „от името на на българите от Бесарабия” изразяват призна-
телност към Русия за нейното намерение да освободи България, а също призо-
вават жителите от този край  да оказват най-активна помощ на руската армия, 
да встъпват в редовете на българското опълчение. Някои от неговите  членови 
имат намерение  да отидат  в опълчението, други – като преводачи в руската 
армия, трети продължават в Болград да събират средста и предмети за тези, 
които героически са боряха за освобождението на България.  

Цялата дейност на българското патриотическо обединение в Болград, 
свързанно с БРЦК, БЦБО и с други български емигрански центрови, тяхната    
концепция за свободата и пътища по които трябва да се постигне, е важно до-
казателство за политическата му активност и идейна зрялост. Същевременно 
е ярък израз на това как национално-освободителните борби и политически 
въпроси изпълват все повече със смисъл и съдържание дейността на един по-
литически български център в имиграцията в навечерието на освобождението 
на България.
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Георги ПАНАЙОТОВ
Министерството на външните работи на България.

ПО ВЪПРОСА ЗА ОТНЕМАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА 
ЦЪРКВА В ГАЛАЦ

Въпросът за отнемането на българската църква в Галац не е бил обект на 
историографски изследвания. Преди 1989 г., публикации по темата са били 
недопустими по идеологически съображения. От началото на 90-те години, 
въпреки че бяха направени публикации по много теми, които бяха забранени, 
или по-които българските историци се автоцензурираха, въпросът за съдбата 
на българската църква в Галац остана извън тяхното внимание. 

Целта на сегашното изследване е да се осветли процесът на отнемане на 
българската църква „Св. Пантелеймон“ в Галац, която е взета от румънската 
православна църква през 1974 г. Използвани  са неизвестни досега  български 
документи за опитите на БПЦ да запази правата си над българската църква в 
Галац, съхранявани в Архива на Министерството на външните работи в архив-
ния фонд на Комитета по Българската православана църква и религиозните 
култове.

Българската  църква „Св. Пантелеймон“ в Галац е построена през 1861 г., 
от многобройната българска общност, която емигрира във Влахия през пери-
ода на османско владичество, възползвайки се от възможностите да се развива 
свободно икономически и духовно, поради автономията на влашката терито-
рия от Високата порта. Църквата е построена върху имот, собственост на бъл-
гарската общност в Галац. Към църквата е построено училище и жилище на 
свещеника. Български църкви е имало и в други румънски градове – Браила, 
Букурещ, и предполага се в Търговище и Александрия, а след Берлинския кон-
грес от 1878 г., на румънска територия остават и българските църкви в Кюс-
тенджа (дн. Констанца), Тулча и другите селища в Северна Добруджа.

На 1 февруари 1974 г. свещеникът на българската църква в Букурещ, став-
рофорния свещеноиконом Николай Горанов, изпраща докладна записка на 
българския посланик в Румъния Спас Господов [1, а.е. 1080, л. 1-3]. В нея той 
уведомява, че е бил извикан на 31 януари 1974 г. за пореден път от председа-
теля на Департамента на култовете при румънското правителство проф. Ду-
митру Дугару, който в присъствието на своя заместник Георге Ненчу е обърнал 
внимание на свещеник Н. Горанов да прекрати контактите си с църковния на-
стоятел на българската църква в Галац Ростослав Кох и да не дава разпореж-
дания към храма в Галац. Румънската страна определя действията на българ-
ския свещеник като „вмешателство във вътрешните работи“ [1, а.е. 1080, л. 2]. 
Свещеникът припомня, че подобна формулировка – „грубо вмешателство във 
вътрешните работи“ е била използвана и през 1964 г., от същия проф. Д. До-
гару в качеството си по това време на генерален секретар на Департамента на 
култовете при правителството. Очевидно натискът към представителя на БПЦ 
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в Букурещ е продължил цяло десетилетие, защото той припомня, че няколко 
месеца по-рано на 13 юли 1973 г., е бил привикан при директора на Департа-
мента на култовете – Сорин, като му е отправено обвинение, че „с упражня-
ването на правата си на предстоятел на галацката църква превишава правата и 
нарушава законите на социалистическа република Румъния“. Ултимативно на 
свещеник Н. Горанов е забранено да пътува до Галац [1, а.е. 1080, л. 1].

На срещата с българския свещеник на 31 януари 1974 г. проф. Догару ин-
формира, че Департаментът на култовете е разкрил щатна бройка за румънски 
свещеник в българската църква в Галац, който щял да бъде назначен от Галац-
ката епископия и щял да извършва религиозни служби на румънски и славян-
ски език [1, а.е. 1080, л. 2]. Било възможно в бъдеще да бъде назначен свеще-
ник, който да е етнически българин и румънски гражданин. Департаментът е 
разпоредил църквата „Св. Пантелеймон“ в Галац да бъде предадена „канони-
чески и юридически“ към Галацката епископия. Тази позиция е потвърдена и 
от румънския патриарх Юстиниан, който казал на българския свещеник, че оч-
аква БПЦ да „разбере и добрите отношения с така разрешения галацки въпрос 
да не бъдат нарушени, а изяснени и утвърдени“. [1, а.е. 1080, л. 2]

Все пак се забелязват нюанси в позицията на председателя на Департа-
мента за култовете и в позицията на румънския патриарх Юстиниан. Докато 
тонът на председателя на Департамента е ултимативен и представя едностран-
но решение на въпроса, то патриархът все пак допуска румънската позиция да 
бъде „разбрана и утвърдена“, т.е. запазва се възможността за диалог и се иска 
съгласието на БПЦ. Различията в позициите на РПЦ и Департамента за култо-
вете проличават и от позицията на Галацката епископия, изразена в писмо от 
4 август 1973 г., в отговор на молба на румънски свещеник да служи в българ-
ската църква. В него се казва, че „за българската църква в г. Галац не можем 
да Ви дадем право на служене, понеже тази църква не е под юрисдикцията на 
Галацката епископия“. [1, а.е. 1080, л. 2]

БПЦ не приема ултимативния тон и едностранно наложеното решение и 
решава да продължи да отстоява правата си върху българската църква „Св. 
Пантелеймон“ в Галац. Подготвено е писмо от българския патриарх Максим 
до румънския патриарх Юстиниан, в което се посочва, че БПЦ не се отказва 
от правата си върху църквата в Галац и настоява представителството на БПЦ 
да се премести от Букурещ в Галац, като ползваната в Букурещ от българския 
свещеник църква „Св. Илия“, бъде върната на румънската патриаршия. Тази 
позиция е подкрепена и от политическото ръководство при Министерски съвет 
– от председателя на Комитета по въпросите на БПЦ Михаил Кючуков [1, а.е. 
1080, л. 4]. Взето е впоследствие решение да бъде изпратена делегация на БПЦ 
за преговори с РПЦ за запазване на българската църква в Галац.

В Букурещ за преговори с ръководството на румънската православна църк-
ва е изпратена делегация на БПЦ в състав Видинския митрополит Филарет и 
синодалния юрист д-р Любен Наследников.  Преговорите протичат в пери-
ода 1-4 април 1974 г. Към българската делегация в Букурещ се присъединяват 
свещеник Никола Горанов. От документите не става ясно дали представител 
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на посолството е присъствал на преговорите, но е сигурно, че съветникът в 
българското посолство Никола Стоев е посрещнал делегацията. Преговорите 
се водят с румънския патриарх Юстиниан. От румънска страна в делегацията 
участват архиепископа на Крайова и митрополит на Олтения Теоктист, епис-
копа на Долно-Дунавска епископия Антим, под чието разпореждане се нами-
рат църквите в Галац, съветникът на патриарха свещеник Костантин Първу и 
преводач [1, а.е. 1081, л. 1, 16].

На първата пленарна среща Видинският митрополит Филарет обосновава 
правата на България над галацката църква „Св. Пантелеймон“ и принадлежа-
щото й училище „Св. Климент Охридски“. Основният аргумент в изложението 
на българската страна е, че църквата и училището са построени върху имот 
собственост на българската общност, за което през 60-те години на 19 век са 
издадени документи за собственост (грамота и кондика) от първия румънски 
владетел Александър Йон Куза и тогавашния епископ на г. Хуш - Калиник. 
Подчертано е становището на българската патриаршия по запазване на ста-
тута и юрисдикцията на българската църква в Галац и прилежащото училище 
[1, а.е. 1081, л.  16].  Предлага се църквата в Галац да остане представителна 
институция в Румъния за българската патриаршия.

Въпреки че румънският патриарх се позовава в своето изложение на „ве-
ковните добри отношения между двете сестри църкви и братски народи“ [1, 
а.е. 1081, л.  19],  той не отстъпва от становището, че българската  църква в Га-
лац следва да премине към румънската патриаршия, съгласно румънския Закон 
за култовете. В подкрепа на своята гледна точка той се позовава на „конвенция 
от Хага за религиозните култове, подписана след Втората световна война“1. 
Посочва, че към румънската патриаршия са били предадени двадесетина гръц-
ки църкви и единствената руска църква. 

Патриарх Юстиниан, обаче, признава, че въпросът е „повече политически, 
отколкото църковен“, и че препоръчва въпросът да бъде поставен от българ-
ското правителство пред румънското държавно ръководство. Ясно показва, че 
е безсилен да промени становището за отнемане на българската църква[1, а.е. 
1081, л. 19].  Отхвърля българското предложение църквата в Галац да стане 
представителна за българската патриаршия, като посочва, че официалният 
представител на БПЦ следва да бъде в Букурещ. Предоставя и подробности 
за състоянието на българската църква в Галац. Според него галацката църква 
обслужвала само 42 българи, което послужило за основание на румънската 
страна да приложи Закона за култовете. Галацката епископия е назначила два-
ма нови свещеници – румънец и бесарабец, които да извършват богослужене 
на румънски и славянски език. Информира, че училището към църквата е в 
напреднал стадий на разрушение и предстои неговото рарушаване, като възпо-
менателната плоча за Христо Ботев ще бъде преместена на съседната сграда 
[1, а.е. 1081, л.  19, Христо Ботев е преподавал в българското училище в Галац]. 
Патриарх Юстиниан отправя молба чрез делегацията до българския патриарх 

1   Вероятно е имал предвид Хагската конференция и протоколите, които са 
приети.
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Максим да разпореди на българското църковно настоятелство в Галац да се 
съгласи и да подадат молба, че доброволно преминават под румънска юрис-
дикция.

В отговор членът на българската делегация, юристът Л. Наследников, из-
разява мнение, че българската църква е била „национализирана в буквалния 
смисъл на обстоятелствата“ [1, а.е. 1081, л. 19] Той опровергава и позоваването 
на Хагска конвенция, която не определяла категорично, че църковно предста-
вителство следва да бъде в столицата на съответната държава. Л. Наследников 
напомня, че наличието на българската църква в Галац е дала основание да бъде 
дадено разрешение за построяване на румънска църква в София. Напомня, че 
българската църква в Галац и румънската църква в София са израз на принци-
па на взаимни представителни църкви.

От страна на румънската делегация епископ Антим отрича българския ха-
рактер на църквата „Св. Пантелеймон“. Според него паричните средства за 
изграждане на църковно-училищния комплекс са събирани от галацката епис-
копия и от общо 26 свещеници 13 са били румънци и 13 българи. Информи-
ра, че през 1930 г., съдът в Галац въвежда промяна в представения устав на 
българското общество в Галац в смисъл, че  в ръководството на обществото и 
в преподавателския състав не може да има поданици на чужди държави и да 
нямат зависимост от чужбина. През февруари 1948 г. новите комунистически 
власти в Румъния отказват да признаят юридическа личност на българското 
общество в Галац [1, а.е. 1081, л.  19].

От страна на българската делегация свещеникът ни в Букурещ Н. Горанов 
представя учредителния протокол на българското общество от 10 април 1860 
г., в който ясно е посочено, че средствата са събирани от българите в Галац. 
Протоколът е бил утвърден с указ на румънския владетел Александър Йон 
Куза. Юристът Л. Наследников добавя, че направените през 1930 г. изменения 
в проекто-устава на българското общество и непризнаването през 1948 г. като 
юридическа личност не прекъсват съществуването на българската общност. 
Позовава се на факта, че румънската църковна общност в България не е искала 
регистрация, въпреки че са задължени да се регистрират според Закона за из-
поведанията [1, а.е. 1081, л.  19]

Изразените становища на първата пленарна среща показват, че ръковод-
ството на РПЦ се идентифицира с мнението на Дирекцията на култовете към 
румънското правителство. В края на срещата патриарх Юстиниан препоръчва 
на българската делегация да изложи своите становища на предстоящата среща 
в Департамента на култовете. Ръководството на РПЦ очевидно не желае да 
противоречи на Департамента на култовете и предпочита българската делега-
ция да направи това. От поведението и думите на румънския патриарх става 
ясно, че решението за отнемането на българската църква е политическо и е на-
ложено на румънската патриаршия. Срещата с политическото ръководство на 
РПЦ – Департаментът за култовете при румънското правителство, е насрочена 
за втория ден на посещението.

Заключенията, които прави българската делегация след първата пленарна 
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среща за политическия характер на решението за отнемането на църквата ги 
кара да търсят консултация с българското посолство, за да уточнят поведение-
то си на срещата в Департамента за култовете. Времето за такава консултация 
е ограничено и тя се състои на 2 април рано сутринта с българския посланик 
Спас Господов в присъствието на съветника Никола Стоев и културния аташе 
Атанас Георгиев. Защо е поискана такава среща от митрополит Филарет до-
кументите не посочват, но не е трудно да се досетим. Очевидно, след като се 
убеждава, че решението за отнемане на църквата е политическо, делегацията се 
е опитала да издейства политическа подкрепа посредством посолството. Както 
е известно, в този период назначенията на посланиците и дипломатите в стра-
ните от СИВ и Варшавския договор бяха изцяло политически и обикновено се 
ползваха с подкрепата на тогавашния първи секретар на БКП Т. Живков, т.е. 
делегацията е разчитала, че чрез посланика българското политическо ръковод-
ство ще се намеси и ще убеди румънското държавно ръководство да промени 
позицията си за отнемане на църквата. За съжаление делегацията не получава 
никаква подкрепа. Ранната консултация с посланика завършва със заключе-
нието, че делегацията ще „окаже протоколно внимание чрез визита в Департа-
мента, но в никакъв няма да се докосва проблемата“ [1, а.е. 1081, л.  20].

На срещата в румънския Департамент за култовете българската делегация 
се среща с председателя проф. Думитру Догару, заместник председателя Геор-
ге Ненчу и първия помощник на заместник председателя и директор в департа-
мента Мунтяну. Ръководството на Департамента се държи напрегнато и нерв-
но, но ръководителят на българската делегация митрополит Филарет „умело и 
дипломатично насочва разговора така, че да се избегне не само засягането на 
основната проблема, но се внася атмосфера на задушевност и облекчение за 
румънската страна“ [1, а.е. 1081, л. 20]. С тази наглед куртоазна среща се реша-
ва по-нататъшната съдба на българската църква „Св. Пантелеймон“ в Галац. 
Румънското държавно ръководство се убеждава, че политическото ръковод-
ство на България няма да се застъпи за запазване на статута и юридикцията на 
църквата, т. е., на практика е готово да я отстъпи. 

Последвалите срещи на българската делегация стават повече от формални. 
Веднага след срещата в департамента за култовете делегацията се среща отно-
во с румънския патриарх и отново настоява той да упражни авторитета си пред 
Департамента за култовете в полза на българската кауза.  За българската деле-
гация са организирани посещения на Семинарията, Теологическия институт, 
международна религиозна конференция, манастири, музеи, библиотека, дават 
се обеди и вечери. Четвъртият ден от посещението е свободен за делегацията 
– те разглеждат Букурещ и посещават и църквата „Св. Илия“, която предоста-
вена за ползване като българска църква. [1, а.е. 1081, л.  21-23] 2

2  „Св. Илия“ е предоставена за ползване на БПЦ през 1953 г. и в нея богослуженето 
е изцяло на български език. Съгласно хрисовула на патриарх Юстиниан, църквата е 
отдадена за ползване, докато бъде завършена строящата се българска църква. Както 
е известно през 1988 г., съгласно грандиозната инициатива на Н. Чаушеску за нов 
урбанистичен план на Букурещ, строящата се българска църква и Ботевото училище 
са сринати. През 2008 г., Румънската патриаршия отне дадената за ползване църква.
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Проведена е и последна среща с патриарх Юстиниан, на която ръководите-
лят на българската делегация митрополит Филарет изразява неудовлетворение 
от липсата на разбиране на позицията на БПЦ. Румънският патриарх посочва, 
че ще постави въпроса пред Светия синод на РПЦ и писмено ще уведоми бъл-
гарския патриарх за становището по въпорса за църквата „Св. Пантелеймон“ в 
Галац“ [1, а.е. 1081, л.  24]. На сбогуване румънският патриарх Юстиниан дава 
да се разбере, че не може да повлияе за промяна на политическото решение, 
като казва буквално: „Ако зависеше само от мене ...“ 

Все пак не всички членове на българската делегация спазват уговорката да 
не се засяга въпросът за българската църква пред Департамента за култовете. 
В рамките на официалния обяд на втория ден (2 април) юристът на Светия 
синод Л. Наследников провежда разговор с председателя на Департамента До-
гару и изразява своето разочарование от решението за отнемане на църквата. 
Проф. Догару отговаря, че запазването на юрисдикцията на българската църк-
ва може да се отрази негативно на отношенията на РПЦ с другите патриаршии, 
на които са отнели църквите в Румъния. Според него за БПЦ било достъчно, че 
има „българска църква в Букурещ“. Обещава да запази българския-славянски 
характер на църквата в Галац, но тя следвало да премине под юрисдикцията на 
Галацкия епископ [1, а.е. 1081, л.  10-11].

Новоткритите документи дават също така сведение, че българският све-
щеник в Букурещ Н. Горанов е направил тайно посещение в Галац и е взел от 
дългогодишния свещеник в българската църква Стефан Нику записна книга, 
нотариален акт за собственост на църквата и данни за официалния вестник на 
румънската държава, в който се признава правото на юридическа личност на 
българското общество в Галац. Всичко това е било изпратено на българския 
патриарх Макси [1, а.е. 1081, л.  25].

*
Новооткритите документи изясняват ценна информация за историята на 

една българска църква в Румъния -  църквата „Св. Пантелеймон“ в Галац. През 
1974 г. църквата е отнета от БПЦ и преминава под юрисдикцията на РПЦ по 
силата на едностранното решение на румънското политическо ръководство. 
Тогавашно българско политическо ръководство не се застъпва за църквата, ве-
роятно водено от тогавашните идеологически догми. Църквата „Св. Пантелей-
мон“ в Галац е била важна част от огромното българско културно-историческо 
наследство на румънска територия, пред което българските историография ос-
тава в дълг. Новооткритите документи опресняват нашата историческа памет, 
която за съжаление, след като са изминали 40 г., и след като българската общ-
ност в Галац се е стопила многократно, все повече избледнява. 

ИЗВОРИ
1. Архив на Министерството на външните работи на България. Ф. 

10 (К-т БПЦРК), оп.12. София, 27 март 2014 г.
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МАЛЦИНСТВА В ДЕЙСТВИЕ: 
Съвременни малцинствени движения в България 

и сред българските общности в „близката чужбина”

Сегашната статия е опит да се представят обзорно и в сравнителен план 
някои малцинствени движения в България и сред българските общности в чуж-
бина през текущия исторически период след края на комунистическите режи-
ми и Студената война.1 Обект на анализ са организираните движения на турци, 
роми и македонци в България, както и на етническите българи в „близката” 
на страната чужбина – в остатъчна Югославия и Сърбия, Румъния, Украйна 
и Република Молдова. В центъра на внимание ще бъдат етнополитическите 
партии или организации на тези групи, както и техните искания, постижения 
и проблеми в контекста на съответните държавни политики към малцинствата. 

Обхватът на сравнителния анализ включва етнически (или етнонационал-
ни) групи с обективни и субективни малцинствени характеристики, които в 
повечето случаи са безспорни (изключението са македонците в България). Те 
са установени от продължително време в районите и държавите, където живе-
ят, или попадат там поради промяната на държавните граници (какъвто е слу-
чаят с повечето българи в Сърбия) и участват или се стремят да участват под 
някаква форма в политическия живот. Визираните групи имат следната числе-
ност: 588 318 турци, 325 343 роми и 1654 македонци в България (по официал-
ни данни от 2011 г.); 18 839 българи в Сърбия (2011 г.); 7471 българи в Румъния 
(2011 г.); 204 674 българи в Украйна (2001 г.); 65 662 българи  в Молдова плюс 
още 11 107 в сепаратистката Приднестровска република (2004 г.).

Тук става дума както за многочислени, така и за малочислени малцинства, 
като между първите са турците и ромите в България, както и българите в Ук-
райна и Молдова. Сред тях се разграничават компактни и разпръснати мал-
цинства, като в първата група попадат българите в Сърбия (в т. нар. в България 
Западни покрайнини), които са и типично гранично малцинство, и до голяма 
степен - турците в България и българите в Украйна и Молдова. Всички те са 
малцинства по желание, т.е. общности, които желаят да запазят своята различ-
на културна идентичност или да създадат такава. Повечето от малцинствените 
общности са лоялни по отношение на държавите, в които живеят, като и тук 
изключението са малобройните и “непризнати” македонци в България, които в 
определени моменти издигат сепаратистки искания. Автономистки тенденции 
се проявяват сред българите в Сърбия, както и в Молдова и в по-малка степен 
в Украйна. С изключение на ромите, всички други малцинствени общности 
имат свои родствени държави или т. нар. “държави-майки”.  

Предложеният тук етнополитически анализ изисква и някои теоретични 
1  Вариант на настоящия актуализиран текст е изнесен като доклад по време на 

Третия конгрес по българистика, проведен в София на 23-26 май 2013 г.
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уточнения. Терминът “етническа политика” се отнася най-общо към мястото 
на етническите и етнонационалните проблеми в политическия живот и използ-
ването на политически средства за решаването и регулирането на тези пробле-
ми [За аспектите на етническата политика в Източна Европа вж. например: 26; 
28]. Част от етническата политика са организираните малцинствени движения, 
които включват формите и динамиката на вътрешна организация на малцин-
ствата, както и проявите на тяхната културна и политическа дейност с оглед 
защитата на малцинствени права и интереси. Всяко малцинствено движение 
се появява и развива в специфичен исторически и съвременен политически 
контекст, в който определяща роля имат конкретните политики на съответните 
държави спрямо малцинствата. Една от основните организационни форми на 
тези движения са малцинствените партии. Това са етнополитически партии, 
които представят недоминиращи групи в политическата система на държавите 
или в техни региони като отстояват и прокарват етнически групови интереси 
[Етническите партии са изследвани предимно като част от по-широкия фено-
мен на етническата мобилизация. Вж. 30]

Държавни политики спрямо малцинствата 
След падането на комунистическите режими и края на Студената война 

и петте тук разглеждани източноевропейски и постсоциалистически държа-
ви преживяват сходни и трудни преходи към демокрация, пазарна икономика 
и правова държава, както и постепенна интеграция в новите международни 
отношения. Същевременно специфичните различия в тяхното историческо и 
съвременно развитие определят и включват различията и в техните политики 
спрямо малцинствата. 

И петте страни са национални държави с мултиетнично население, в които 
има както по-значителни малцинствени общности, так2а и по-малоб Етниче-
ските партии са изследвани предимно като част от по-широкия феномен на 
етническата мобилизация. ройни малцинства (общо 15.2% в България, 16.7% в 
Сърбия, 11.4% в Румъния, 22.2% в Украйна и 23.8% в Молдова.2 Групата на го-
лемите малцинства, обхваща: в България - турците (8.8% от цялото население) 
и ромите (4.9%); в Сърбия - унгарците (3.5% за страната и 13% от населението 
на автономната област Войводина), бошняците и ромите (по 2%)3; в Румъния 
– унгарците (6.5% за страната и 17.9% в областта Трансилвания) и ромите 
(3.2%); в Украйна - руснаците (17.3%); в Молдова (без Приднестровската ре-
публика) – украинците (8.3%), руснаците (5.9%) и гагаузите (4.4%).4 

2  Както вече се посочи, данните за България, Сърбия и Румъния от офици-
алните преброявания, проведени през 2011 г., а тези за Украйна и Молдова датират 
съответно от 2001 и 2004 г.

3  В резултат на войните след разпадането на федеративна Югославия Сърбия 
е страната с най-многобройно бежанско (предимно сръбско) население в съвременна 
Европа – между 7 и 7.5% от цялото население.

4  В Приднестровската република делът на молдованите, руснаците и украин-
ците варира от 31.9% до 28.8%. Общо в Молдова с Приднестровието живеят 30.5% 
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Автономни териториални формирования, създадени повече или по-малко 
въз основа на етническия състав на местното население, има или е имало дос-
коро: в Сърбия (Автономна област Косово - от 1974 г., с намалени правомощия 
от 1989 г., фактически до 1999 г. и юридически до 2008 г., когато Косово ста-
ва независима държава, и Автономна област Войводина – в 2002 г.  частично 
се възстановява нейния автономен статут от 1974 г.); в Молдова (Автономно 
териториално образувание Гагаузия – с автономен статут от 1994 г. плюс меж-
дународно непризнатата Приднестровска република); и в Украйна (Автономна 
република Крим – с автономен статут от 1995 г. като наследник на едноименна 
социалистическа република от 1921 г. и анексирана от Руската федерация през 
настоящата 2014 г. след непризнат от Украйна и международната общност ре-
ферендум). Искания за териториална автономия на етническа основа се пре-
дявяват също така от  част от унгарците в Румъния (за областта, населявана от 
унгароезичните секуи / секеи в Трансилвания, която е имала автономен статут 
от 1952 до 1968 г.) и унгарците в Сърбия (за северната част на областта Вой-
водина). 

Характерът на малцинствените искания или с други думи - малцинствени-
те предизвикателства пред държавите определят в най-голяма степен интен-
зивността и особеностите на държавните политики спрямо малцинствата. В 
сравнителен план, през разглеждания период като че ли най-малко такива пре-
дизвикателства има в България. След политическите промени в края на 1989 
г. те са свързани не с драматични междуетнически конфликти и с радикални 
малцинствени искания, както се случва в другите сравнявани страни, а с пре-
одоляване на последствията от асимилационната кампания спрямо турците по 
време на късния социализъм (т. нар. „възродителен процес” или принудителна 
смяна на имената), със социалната интеграция на маргинализираните роми и с 
опитите за политическа легитимизация на македонско малцинство със спорна 
идентичност. Наред с това, етнически родствената държава на най-голямото 
малцинство – Турция, проявява сдържаност по отношение на малцинствената 
проблематика във външнополитически план (включително с оглед сериозния 
кюрдски проблем в страната). А междуетническите отношения в България не 
дават основание за специален интерес и натиск от страна на международните 
организации. Затова, както и поради липсата на исторически предпоставки, 
българската политика към малцинствата във вътрешен, а също и във външен 
план, се оказва  много по-сдържана или дори рестриктивна отколкото в дру-
гите тук сравнявани държави. Този факт се отразява дори в терминологията 
– за разлика от другите страни, в България официално се употребява терминът 
“етнически групи” и не е легитимиран международно приетият термин “на-
ционални малцинства” (въпреки, че и България е подписала и ратифицирала 
Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, изработена и 
прилагана от Съвета на Европа). 

Т. нар. “български етнически модел” съчетава парадоксално конститу-

немолдовани, между които украинците са 11.2%,  руснаците – 9,4%, гагаузите – 4% и 
т.н. 
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ционната забрана на етнически партии с фактическото признаване на такива 
партии. Същевременно, за да преодолеят въпросната забрана тези партии се 
отварят, най-малкото формално, към цялото общество. Решението за забрана 
на етническите партии в България, залегнало в конституцията от 1991 г (чл. 11-
4) всъщност е взето единодушно още на т. нар. Кръгла маса на политическите 
сили през 1990 г., тоест с подкрепата и на “старите” комунистически елити, и 
на “новата” демократична опозиция. Както подсказват следващите събития, 
целта е била не толкова да се забрани, колкото да се контролира дейността на 
подобни партии [18]Тълкуването на  клаузата за етническите партии в консти-
туцията има не само юридически, а и политически мотивации. През 1992 г., 
непосредствено преди решението за пълноправно членство на България в Съ-
вета на Европа, Конституционният съд признава легитимността на партията 
на турското малцинство.5 Регистрацията на множеството, по същество ромски 
партии, създадени в страната след 1997 г., като цяло не предизвиква възраже-
ния, и то въпреки че някои от тези партии съдържат експлицитно етнонима 
“ром” в техните наименования. Напротив, през  2000 г. Конституционният съд 
обявява македонската партия - ОМО-Илинден “Пирин” за противоконститу-
ционна въз основа на друга клауза в конституцията, която забранява организа-
циите, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост 
и единството на нацията (чл. 44-2).6  

По отношение участието на малцинствата в политическия живот, в сравне-
ние с други източноевропейски държави т. нар. “български етнически модел”7 
[]се вписва повече в рамките на класическата демокрация, която преодолява 
етническите граници. Отварянето на държавата към мултикултурна политика 
и активна подкрепа на малцинствените идентичности се извършва едва след 
ратификацията на Рамковата конвенция за защита на националните малцин-
ства през 1999 г. и под въздействие на критериите за членство в Европейския 
съюз. 

5  Исканията на група народни представители да се обяви тази партия за проти-
воконституционна са отхвърлени от Съда въз основа на интерпретация, че в контекста 
на епохата конституционната норма за етническите партии има “охранителна”, а не 
“забранителна” функция, както и въз основа на анализ на документите и политическа-
та дейност на самата партия - Държавен вестник, № 35, 28.04.1992.

6  Аргументацията на Съда визира третирането на Пиринска Македония като 
“не-българска територия” от страна на представителите на партията. В съответствие 
с доминиращото разбиране за македонската идентичност в България единствено като 
регионална идентичност, Съдът решава, че конституционната клауза относно етниче-
ските партии не може да се отнася до въпросната партия тъй като в България “няма 
отделен македонски етнос” - Държавен вестник, № 18, 7.03.2000. 

7  Терминът ”български етнически модел” се появява в българския политически 
речник по време на войната в Косово през 1999 г., за да се даде положително послание 
на международната общност. По-късно той е приет от изследователи и експерти, за да 
се означи специфичния опит на България в управлението на етнокултурното многоо-
бразие. За този модел и българската етническа политика като цяло вж. по-подробно:   
[7, с. 5-25; 6, 30-59; 11 , с. 270-296 ; 36, с. 19-30; 34, с. 120-126; 39, 33, с. 21-50] 
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За разлика от България, в Югославия / Сърбия и в Румъния се наблюдава 
доста по-силно етнизиране на политическите системи. Корените на тези тен-
денции могат да се намерят още в периода между двете световни войни, когато 
етническите партии имат силно присъствие в политическия живот на двете 
страни. Тяхното съвременно етнополитическо развитие се оказва по-близо до 
т. нар. консоционална демокрация, която се основава на и се съобразява с ет-
ническите разделения в обществото.8  

Активната малцинствена политика на остатъчна Югославия  и Сърбия 
се обяснява донякъде с такива традиции от времето на федерална Югославия, 
включващи разгърната и сложна система за признаване на национални и мал-
цинствени права. Изработването на тази система е опит да се отговори на не-
решените етнически и национални проблеми от времето на кралска Югосла-
вия. Определящи в най-голяма степен съвременната малцинствена политика 
на страната все пак са последствията от драматичния разпад на федерацията 
след 1992 г., придружен от ескалация на етническите национализми, междует-
нически конфронтации и няколко войни. Известно е, че като резултат Сърбия 
изпада в международна изолация, приема значителен бежански поток от други 
бивши югорепублики и губи част от своята територия - населеното предимно 
с албанци Косово. 

Разминаването между конституционно гарантирани права и свободи от 
една страна, и силна просръбска националистическа политика спрямо мал-
цинствата – от друга, е характерно за  държавната малцинствена политика до 
края на режима на Слободан Милошевич. След неговото падане през 2000 г. 
тази политика се либерализира и се регламентира от специален федерален 
Закон за защита на правата и свободите на националните малцинства (2002), 
който запазва своята сила в Сърбия до днес. Законът гарантира не само инди-
видуални права (каквато е практиката в повечето европейски държави), но и 
колективни права на малцинствата. Същевременно той въвежда елементи на 
т. нар. персонална автономия чрез създаване на финансирани от държавата и 
избираеми национални съвети на малцинствата “с цел упражняване на правата 
на самоуправление относно употребата на езика и писмеността, образование-
то, информацията и културата”. Създава се и Федерален фонд за финансиране 
на националните малцинства. Промените в избирателния закон от 2004 г.  из-
ключват малцинствените партии и коалиции от изисквания за другите партии 
избирателен праг от 5%. Установеният избирателен праг от 0.4% и липсата на 
етнически ограничения при гласуването за малцинствени партии разширяват 

8  Терминът “консоционална демокрация” (conssociational democracy) е въве-
ден от холандския политолог Arend Lijphart (Democraty in plural societies. A compara-
tive exploration. New Haven, Yale University, 1977). По отношение на връзката държа-
ва-индивид-общност се разграничават мажоритарната демокрация, т.е. класическата 
демокрация, която се основава на връзката между гражданите и държавата, и консо-
ционалната демокрация, която се гради на връзката между общностите и държавата. 
Привържениците на двата вида демокрация имат различни виждания за ролята на 
етническите партии в укрепването на демокрацията – съответно деструктивна роля в 
първия и конструктивна роля във втория случай [вж.:  6, с. 44].
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обхвата на модела на етническите партии и улесняват достъпа на малцинства-
та до сръбския парламент. От друга страна, практическите измерения на дър-
жавната политика и на защитата на малцинствата далеч не са равностойни в 
различните региони и спрямо различните малцинствени групи в страната [За 
етнополитическата ситуация в Сърбия вж. например: 38 ; 28, р. 131-170 ]

Политиката на Румъния спрямо малцинствата също има корени в слож-
ното наследство на междуетническите (в случая преди всичко румъно-унгар-
ските) отношения от времето след Първата световна война, когато областта 
Трансилвания е присъединена към (или обединена с) Румъния, както и в кон-
фликтите на тази основа от началото на прехода към демокрация. Най-важните 
фактори, определящи румънската малцинствена политика, са исканията на зна-
чителното унгарско малцинство, които достигат до териториална автономия 
(прeдоставена и отменена през периода на социализма), силната подкрепа на 
Унгария за многобройните и добре запазени унгарски общности зад граница, 
както и вниманието от страна на международните организации спрямо правата 
на малцинствата в страната. Всичко това поражда като контратежект целенасо-
чени действия на румънската държава за “позитивна дискриминация” спрямо 
по-малобройните малцинства, които имат значително по-скромни искания в 
сравнение с етническите унгарци. Специфична особеност на тази политика 
е специалното малцинствено представителство в парламента (едно депутат-
ско място), гарантирано на по-малобройните малцинства при спечелването на 
занижена избирателна квота. За да се ползват от това право, малцинствените 
организации, участващи в парламентарните избори, се приравняват с полити-
ческите партии и трябва съответно да спечелят най-малко 5% от броя гласове, 
необходими за редовен депутатски мандат. Депутатското място е обвързано с 
щедро държавно финансиране на културната дейност на спечелилата го  мал-
цинствена организация.

Румънската система за специално представителство на малцинствата в 
парламента е лесна за управление и увеличава възможностите за участие на 
малцинствените общности в демократичния процес на вземане на решения 
и за отстояване на техните интереси с политически средства. Но системата 
поражда и редица проблеми и има своите недостатъци. Тя дава поводи за 
безпринципно съперничество между различни организации на една и съща 
малцинствена общност; стимулира малцинствената самоидентификация и 
организационното роене на нови, често малобройни или спорни като иден-
тичност общности; провокира т. нар. етнически бизнес с гласовете на всички 
избиратели и случаен подбор на малцинствените представители; създава една 
парламентарна  група на “малцинствени” депутати, която винаги е сигурен 
резерв на управляващите, от които зависи финансирането на малцинствените 
организации.9 

9  Предполага се, че главната политическа причина, за да се приложи право-
то на парламентарно представителство за малобройните малцинства е желанието 
на първия президент на страната след декември 1989 г. Йон Илиеску да неутрали-
зира влиянието на унгарската етническа партия - Демократичния съюз на унга-
рците в Румъния, представящ борбеното унгарско малцинство. За правото на мал-
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Подобно на Сърбия и дори в по-голяма степен, Украйна и Република 
Молдова носят наследството на една социалистическа федерация (Съветския 
съюз) с нейното противоречиво национално инженерство. Наред с това, двете 
постсъветски републики са белязани и от асимилационните и интеграционни 
акценти в политиката на Руската империя в по-далечното минало. След разпа-
дането на Съветския съюз през 1991 г. вече суверенните Украйна и Молдова 
също са принудени да водят активни политики по отношение на малцинствата. 
Тези политики са провокирани от проблемното налагане на новите държавни 
езици и лабилната или оспорвана национална идентичност на мнозинственото 
население (украинци и молдовци), от възникналите след обявяване на незави-
симостта етномалцинствени и етнотериториални проблеми (руски или руское-
зичен - в двете републики, кримски – в Украйна,  гагаузки и приднестровски - в 
Молдова), както и от интереса към тези проблеми от страна на други държави 
и на международните организации. И двете републики имат свои закони за 
статута на националните малцинства – Украйна от 1993 г., а Молдова от 2001 
г. Все пак, поради по-големите предизвикателства към териториалната цялост 
на страната молдовските власти са принудени да правят сравнително по-го-
леми отстъпки в полза на малцинствата, които от своя страна се мобилизират 
допълнително в опозиция на лансираната “юнионистка” идея за обединение 
на Република Молдова с Румъния. 

За разлика от другите сравнявани държави, в Украйна и Република Молдова 
не се създават етнически партии предимно поради политическото разделение 
между дясно ориентирани националисти (съответно украински и молдовски / 
прорумънски) и ляво ориентирани рускоезични - разделение, което премина-
ва през етническите граници. В Молдова етническите партии на практика са 
забранени по силата на Закона за политическите партии от 2007 г.10 Повечето 
малцинства в двете страни гласуват за левите и проруски политически партии. 
[За съвременната история и малцинствените политики в Украйна и Молдова 
вж. например: 15, с. 15-19; 5; 29; 31]

  
Малцинствени партии и организации
Въпреки забраната на партии на етническа и религиозна основа в Бълга-

цинствено представителство в парламента и за румънската етническа политика вж: 
Centrul de resurse pentru diversitate etnoculturală. Minorităţi în tranziţie. Raport privind 
politicile publice în domemniul minorităţilor naţionale şi entice din România. Cluj, Ianuarie 
2005, <http://www.edrc.ro/docs/docs/minoritati_in_tranzitie.pdf>; Alionescu, C.-C. 
Parliamentary Representation of Minorities in Romania. - Southeast European Politics, Vol. 
V, № 1, June 2004, 60-75; Njagulov, B. La protection internationale des minorités au XXe 

siècle: Le cas bulgaro-roumain. In: New Europe College. Regional Program. 2002-2003, 
2003-2004, Bucharest, 2004, 92-109, <http://www.nec.ro/fundatia/nec/publications/a_
regional2002-2004.pdf>. 

10  Освен предвидената забрана на дискриминацията на етническа и друга ос-
нова, в същата насока действа и изискването към партиите за наличие на най-малко 
120 партийни членове в най-малко половината от административно-териториалните 
единици / райони на републиката.
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рия, включена в конституцията от 1991 г., по същество свои малцинствени 
партии създават и турците, и ромите, и македонците. Нещо повече някои неус-
пешни опити в тази насока се наблюдават и при българоезичните мюсюлмани 
/ помаците.   

Главен политически изразител на малцинственото движение на турците в 
България е безспорно Движението за права и свободи / ДПС, създадено през 
1990 г. Политическа формация с центристка и либерална и проевропейска ори-
ентация, на практика Движението заема междинно място между етническата 
партия и партията с национален обхват. ДПС получава подкрепата предимно 
на електората на българските турци и частично на мюсюлманите (помаци и 
роми) и демонстрира стремеж да защитава правата на всички малцинства в 
страната. Но Движението има претенции да бъде партия на всички български 
граждани и съответно привлича членска маса и ръководни кадри и сред етни-
ческите и православни българи. 

Политическото поведение на ДПС по време на българския преход към де-
мокрация се характеризира с непостоянство, опортюнизъм и висок потенциал 
за създаване и разрушаване на коалиции. Влиянието на партията върху поли-
тическия живот и нейното неизменно присъствие в парламента са благоприят-
ствани от стабилността на етническия вот. Освен от етническата солидарност 
този вот се поддържа и стимулира от партийното ръководство и от личните 
спомени и колективната памет за асимилационния т. нар. “възродителен про-
цес” през периода 1984-1989 г. Друг благоприятен фактор за партийното влия-
ние е съотношението на силите на новата политическа сцена в България. През 
първото десетилетие след падането на комунистическия режим ДПС става 
балансьор между двете основни политически сили – Българската социалисти-
ческа партия / БСП и Съюза на демократичните сили / СДС; мандатоносител 
е за съставянето на правителството, управлявало страната от 1991 до 1994 г.; 
а от 2001 до 2009 г., и отново след изборите през 2013 г. участва пряко в упра-
влението на страната като коалиционен партньор (на Националното движение 
Симеон Втори / НДСВ11 и / или само на БСП). Силно и дори доминиращо е 
присъствието на партията в местната власт специално в районите с компактно 
турско и мюсюлманско население. Опитите за създаване през годините на пре-
хода на алтернативни политически формации, представляващи етническите 
турци в страната (чрез отцепване от ДПС или учредяване на нови такива), са 
най-често маргинализирани.12 Тази конкуренция не намалява като цяло ста-

11  През 2007 г. името на тази партия, основана от последния цар на българите 
Симеон Сакскобургготски, е променено на Национално движение за стабилност и 
възход. 

12    Такива формации са нерегистрираната и сепаратистка Турска демократична 
партия (1992) на Адем Кенан, Националното движение за права и свободи / НДПС 
(1998) с лидер Гюнер Тахир, Движение “Демократично крило” (2003), начело с Ос-
ман Октай, Партията за демокрация и справедливост с лидер Недим Генджев и др. 
През 2011 г. представители на Федерация “Справедливост” начело със Сезгин Мю-
мюн, на Националното турско обединение на Мендерес Кунгюн, както и представи-
тели на изселнически организации в Турция лансират идеята за създаване на Съюз 
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билното политическо влияние на Движението, което при това се отличава сред 
другите партии и с изключителните грижи за подготовка и квалификация на 
своите партийни кадри.   

Освен с конституционната забрана на етнически партии, разграничаване-
то от екстремизма и умереното политическо поведение на промалцинствената 
партия в България могат да се обяснят и с  други причини: традиционните 
характеристики на турската етническа общност, която живее от векове в днеш-
ните български земи и при това следва модернизационните процеси, развива-
щи се при етническите българи; първоначалната липса на сериозна партийна 
конкуренция в усилията за спечелване на вота на турската малцинствена общ-
ност; разнородния етнически и социално-политически състав на Движението; 
ролята и личностните качества неговия първи лидер – Ахмед Доган, политик 
с много противоречиво минало и еволюция, който официално подкрепя не ет-
ническия, а гражданския национализъм. При това смяната на оперативното 
лидерство в партията (извършено след опит за публично покушение срещу 
лидера през 2013 г.) и заемането на председателския пост от Лютви Местан 
се извършва при пълна приемственост и съвсем не намалява  традиционното 
влияние на партията. 

Парадоксално се оказва, че комбинацията между конституционната за-
брана на етническите партии и реалното политическо представителство на 
най-голямото малцинство в страната има най-общо ефект на политическа ста-
билизация по време на българския преход. Това се потвърждава от еднаквата 
степен на удовлетвореност на етнически българи и турци от процесите на де-
мократизация в страната. Но медалът има и обратна страна, която се изразява 
в публичното пространство най-често от представители на десния и национа-
листическия политически спектри (Демократи за силна България, Българско 
национално движение “ВМРО”, Политическа партия “Атака”, Национален 
фронт за спасение на България и др.). Опозицията спрямо партията с етни-
чески произход се радикализира след нейното пряко влизане в управлението 
през 2001 г. и особено след парламентарната поява на крайно националистиче-
ската партия “Атака” през 2005 г. 

ДПС е критикувано и отричано (с основание или не) за това, че е “проти-
воконституционна” етническа партия; че е наследник на нелегалното турско 
националноосвободително движение, съществувало по времето на “възроди-
телния процес”, но също и че е “креатура” на комунистическите служби за 
сигурност, за които са били вербувани да работят повечето лидери на Движе-
нието, начело с неговия лидер; че монополизира вота на турското малцинство, 
властта в районите с това население и своята роля като гарант на етническия 
мир в страната; че работи за “турцизирането” на българоезичните мюсюлма-
на българските турци като алтернатива на ДПС. Също през 2011 г. след напускане на 
ДПС на един от партийните лидери – Касим Дал и неговите поддръжници се учредява 
Народна партия “Свобода и достойнство” / НПСД с председател Корман Исмаилов, 
която през 2013 г се присъединява към създадената дясноцентристка политическа ко-
алиция Реформаторски блок.
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ни; че мобилизира вота на преселниците български турци в Турция, печели си-
гурни гласове от техния т. нар. “изборен туризъм” и дори че е “пета колона” на 
Турция в България; че се е превърнала в етническа корпорация за финансово 
обогатяване на собствения партиен елит и в главен субект в трансформирането 
на политическата власт в икономическа или за срастването на двете власти.13 
Допълнителни основания за тези критики дават  провокативните и оценява-
ни от българите като скандални изявления на доскорошния партиен лидер на 
ДПС за финансирането на неговата партия и на всички други партии от “обръ-
чи от фирми” (2005 г.), за “купуването на гласове” като “европейска практика” 
(2007), за това, че самият Доган разпределя «порциите на финансирането в 
държавата» (2009) и т.н. 

Партията на етническите турци и мюсюлмани в България попада често в 
епицентъра на политическия живот в страната. През юни 2013 г. новото На-
родно събрание в София избира за председател на Държавната агенция „На-
ционална сигурност” членуващият в ДПС Делян Пеевски, млад бизнесмен с 
твърде спорна репутация. Това решение скоро е отменено от същия парламент 
под натиска на силни граждански протести, които продължават през следва-
щите месеци с искания за оставка на правителството, излъчено и подкрепяно 
от БСП и ДПС. [За историята и характеристиките на ДПС като политическа 
партия вж. например:  20, с. 631-660; 6, с. 52-54; 32, р. 25-45;33, р. 21-50 и др.]

За разлика от етническите турци, ромите в България (които както нався-
къде другаде са най-нееднородната малцинствена общност) не успяват да по-
стигнат политическо обединяване, въпреки че се опитват да следват модела на 
ДПС. Все пак, първоначалната силна партийна фрагментация сред тях е пос-
ледвана от бавна консолидация на ромската етническа политика. По-големи 
партии, които си поставят цели на национално ниво по посока на “единство на 
всички роми”, са Партия Политическо движение “Евророма”  (1999) с лидер 
Цветелин Кънчев, Партия “Свободна България” (1999) с почетен председа-
тел Кирил Рашков (т. нар. Цар Киро),  Партия “Рома” с лидер Тома Томов, 
Партия “ДРОМ” / Движение за равноправен обществен модел с лидер Илия 
Илиев. Ако през 2003 г. има регистрирани общо 26 ромски партии, от които 
15 партии и коалиции участват в проведените тогава местни избори, в следва-
щите избори през 2007 г. участват вече само 6 ромски политически формации, 
които печелят общо 90 116 гласа и 112 мандата в местната власт. Най-високият 
досега резултат на ромска партия в България е този на  “Свободна България” 
след местните избори през 1999 г. - 52 300 гласа, които й осигуряват 81 общин-
ски съветници.  

Политическото поведение на ромите на национално и местно ниво се ха-
рактеризира с партиен и коалиционен плурализъм и с по-силен интерес към 

13  През 2010 г. срещу Ахмед Доган, който е философ по образование, е напра-
вено съдебно разследване за установяване на конфликт на интереси заради негови 
високоплатени консултантски услуги по изграждането на четири хидроенергийни 
обекта. Искането за финансови и административни санкции, предявено от Комисията 
за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика при Народното 
събрание, е отхвърлено с решение на Върховния административен съд.
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местните избори. Ромският електорат се мобилизира не толкова на полити-
ческа основа, колкото чрез съществуващи в общностите неформални и тра-
диционни социални мрежи (били те групови, брачни или икономически). 
Представителите на калдерашите (малобройна, но най-заможна, влиятелна и 
с претенции за аристократизъм ромска група) доминират в ръководството на 
повечето големи и в много от малките ромски партии. Наблюдава се напреже-
ние между политическите амбиции на  традиционните лидери от една страна 
и тези на т. нар. ромска интелигенция – от друга. За да бъде избегната консти-
туционната забрана на етнически партии, в ромските партии се привличат и 
етнически българи. Голяма част от тези партии се превръщат и в сателити на 
големи национални политически формации.14

Идентификацията на твърде ограничения брой лица, които се самоопре-
делят като принадлежащи към “македонската етническа група” или като ма-
кедонци в България, се обяснява повече със засилен регионализъм и истори-
чески травматизъм, отколкото с малцинствен национализъм. Тя е резултат на 
кратковременната политически мотивирана пропаганда за “македонизация” на 
българското население в Пиринска Македония след Втората световна война и 
на по-късните репресии спрямо малобройните изразители на македонска иден-
тичност, на съществуващите между двете страни на границата родови връзки 
или на интереси, породени от силната подкрепа на Република Македония за 
реалните или фиктивни македонски малцинства извън границите на страната. 
Присъствието на македонците в данните от последните преброявания на на-
селението в България съвсем не означава, че българската държава „признава” 
македонското малцинство. В страната  доминира разбирането за македонците 
като българска етнографска група, чиято идентичност е регионална, но не и 
етническа или национална, както се твърди в Скопие. Важната роля на държа-
вата и нейните институции за формирането на македонската етнонационална 
идентичност в бивша федеративна Югославия и в днешната независима ма-
кедонска република потвърждава косвено основателността на това разбиране.

Що се отнася до опитите за присъствие на  македонците в българския по-
литически живот, те имат продължителна полулегална и съвсем кратка легална 
история, съпътствана от радикализация, разцепления и обединения. Идейното 
и тактическо развитие на тези опити може да се характеризира като усилия за 
официално “признаване” на малцинство и движение от сепаратизъм към един 
своеобразен “евромакедонизъм”. 

14  Лидерът на “Евророма” Цветелин Кънчев е избиран за депутат с листата на 
Българския бизнес блок / БББ през 1997 г., а на парламентарните избори през 2001 г. 
партията участва като партньор в предизборната коалиция “ДПС - Либерален съюз 
- Евророма”. Лидерът на “Рома” Тома Томов е избиран за депутат от името на БСП 
през 2001 и 2005 г. На парламентарните избори през 2005 г. “ДРОМ” участва като 
част от коалицията Обединени демократични сили / ОДС, а през 2007 г. нейният ли-
дер Илия Илиев става общински съветник от листата на Политическа партия ГЕРБ в 
София. Общо на парламентарните избори, провеждани от 1995 до 2005 г., депутати 
роми са избирани от името на БСП – 4 мандата, СДС - 1, БББ - 1, Национално движе-
ние Симеон Втори / НДСВ - 1 мандат. [Вж. 19, 48-50;   17, с. 129-135] .
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През 1999 г. съдебните власти регистрират като политическа партия създа-
дената две години по-рано Обединена македонска организация / ОМО “Илин-
ден” - Пирин. Партията участва с много скромен успех в проведените същата 
година местни избори в няколко общини в Благоевградска област (тя печели 
три места за общински съветници и две места за кметове на села). Нейните 
лидери издигат искания за статут на национално малцинство на македонци-
те и не се отказват от сепаратизма. Както вече се посочи, въз основа на та-
кива факти през 2000 г. партията е обявена за противоконституционна. ОМО 
“Илинден” - Пирин се активизира след 2006 г., когато неин лидер става Стойко 
Стойков. На местните избори през 2007 г. партията подкрепя без успех, някои 
независими или други партийни кандидати за общински съветници и кметове. 

“Непризнат” от българските закони, т. нар. “македонизъм” на българска 
почва започва да използва много по-успешно възможностите, които предос-
тавя европейската защита на малцинствата. След съответни жалби България 
е осъдена няколко пъти от Европейския съд за правата на човека в Страсбург 
да изплати парични обезщетения на ищците заради нарушаване правото на 
организиране. Все пак, през 2009 г. мониторингът над поредната присъда е 
прекратен с мотивацията, че няма пречки за регистриране на партията, ако се 
спазват конституцията и закона. От 2007 промакедонската партия в България 
е пълноправен член на Европейския либерален алианс, който обединява ре-
гионалистки и малцинствени партии в Европа и формира една група с Евро-
пейската зелена партия в Европейския парламент. Проблемът продължава да 
се вписва в противоречията по “националната” проблематика в отношенията 
между България и Република Македония, в които не се очертават благоприят-
ни перспективи. [Виж: 37, с. 209-217; 23 ] 

Асимилационните и интеграционни процеси сред българите в Югосла-
вия / Сърбия, както и условията на сръбския националистически режим на 
С. Милошевич определят техните избори в политическата сфера по време и 
след разпадането на югославската федерация. Те клонят повече към сръбските 
национални партии, докато опцията за действие чрез самостоятелна партия 
остава ограничена. 

Първата българска политическа партия в Югославия е Демократичният 
съюз на българите в Югославия / ДСБЮ, създаден през 1990 г. със седалище в 
гр. Ниш, а по-късно в Босилеград. Партията има предимно опозиционен про-
фил спрямо режима в Белград през 90-те години на миналия век и властите не 
пестят усилия, за да я компрометират и обезличат. Въпреки това тази българ-
ска партия успява да участва в местни избори, поставя публично въпросите 
за образованието и църковното богослужение на български език, протестира 
против полицейските преследвания на етнически българи, противопоставя се 
на асимилационните процеси и на идеята за създаване на “шопска нация”, ус-
пява да интернационализира въпроса за българското малцинство пред ООН 
(със съдействието на българската дипломация).   

Сред активистите на ДСБЮ се открояват две линии на политическо пове-
дение. Първата е за самостоятелна и независима позиция, от която да се защи-
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тават интересите на малцинството, а втората - за сътрудничество и коалиция 
със сръбските политически партии (предимно с опозиционните). В органи-
зационно отношение също има различия във вижданията – превръщане на 
партията в полуконспиративна организация на “твърди българи” или нейното 
изграждане като масова и широко представителна партия на българското мал-
цинство. ДСБЮ преживява няколко вътрешни кризи и преврати, включител-
но предизвикани от чисто личностни вражди, които водят до разцепления и в 
крайна сметка до политическо обезличаване или маргинализиране  на парти-
ята. 

 След падането на режима на Милошевич през 2000 г. политическата фра-
гментация на българското малцинство се увеличава поради разширяването на 
влиянието на сръбските политически партии в неговите среди и появата на 
нови български етнически партии. Всичко това води съответно до разпиля-
ването на гласовете на малцинствения електорат. Политическите промени в 
страната и промените в ръководството на Демократичния съюз на българите 
(ДСБ), както ще се нарича партията занапред, водят до промяна и на партий-
ното поведение: радикалната опозиционност отстъпва пред диалог с управля-
ващите. През 2003 г. новите лидери на партията в Димитровград / Цариброд 
влизат в Националния съвет на българското малцинство, създаден по силата на 
новоприетия Закон за малцинствата като посреднически орган между държа-
вата и малцинствените общности. След преживените разцепления, в началото 
на 2007 г. част от лидерите основатели се “завръщат” в ръководството на ДСБ 
(председател става Драголюб Иванчов, който заема този пост и в наши дни). 
[За историята на тази българска етническа партия вж.: 21, с. 15-60; 8, с. 285-
304; 2 ; 22]

Същевременно вътрешните противоречия и вероятно външни въздействия 
предизвикват партийно роене в българското етнополитическо пространство в 
Сърбия. През 2007 г. в Цариброд се появяват две нови партии - Демократиче-
ска партия на българите / ДПБ, създадена по инициатива на председателя на 
Националния съвет на българското малцинство д-р Ангел Йосифов, и Партия 
на българите в Сърбия / ПБС, начело Драголюб Нотев. Докато първата декла-
рира центристка и социалдемократическа насоченост, втората се ориентира 
към подкрепа на сръбската десница. Политическото раздробяване в средите на 
българското малцинство се демонстрира ярко на изборите за Национален съ-
вет на малцинството през 2010 г. Тогава 23-те мандата в Съвета се разпределят 
между 7 листи, зад някои от които стоят сръбски политически партии.15 

За разлика от случая на българите в Югославия и Сърбия, непартийните 
организации на българите в Румъния се превръщат в етнически  партии, за 
да се ползват от правото на специално парламентарно представителство, което 

15  Разпределението е следното: „Коалиция на българите в Сърбия - Небойша 
Иванов“ - 3 мандата; „Българска общност за европейска Сърбия - Зоран Петров“ - 7 
мандата; „Да се съгласим - Синиша Ранджелов“ - 1 мандат; „За нашия Босилеград 
- Владимир Захариев“  - 7 мандата; „Българско национално малцинство в Сърбия - 
Драголюб Нотев“ - 1 мандат; „За Босилеград в европейска Сърбия - Глигор Григоров“ 
- 3 мандата; „Либерална общност на българите - Деян Цолев“ - 1 мандат). [Вж: 1]  
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румънската държава предоставя на по-малобройните малцинства. През 90-те 
години сравнително малобройното по официални данни българско малцинство 
в страната се представлява от две основни организации, които се превръщат в 
ожесточени конкуренти за единственото депутатско място. Това са Съюзът на 
банатските българи – Румъния, учреден на федеративен принцип през 1990 
г. с център в Тимишоара (с настоящ председател Николае Миркович, който 
представя българите като депупат в парламента), и Българското културно дру-
жество, учредено в края на 1989 г.,  а от 1992 г. - Общността “Братство” 
на българите в Румъния, създадена също на федеративен принцип с център в 
Букурещ. Тези малцинствени организации имат преди всичко културно-про-
светен характер с оглед техните искания и дейности за запазване и развитие 
на езика и културната идентичност на населението, което представят и обеди-
няват. По време на избори обаче те функционират като политически партии.

Предпоставка за противопоставянето, породено от борбата за депутатско-
то място, е културното разграничаване между банатските българи католици, 
които са етнически запазени и регионално обособени, и предимно православ-
ните българи в южните територии на Румъния, които са до голяма степен аси-
милирани и са записвани като етнически румънци в преброяванията. Разбира 
се наред с обективните, има и субективни причини за възникналия вътрешно-
етнически конфликт, каквито са користните лични и групови интереси или ли-
чностните противоречия, които водят също така и до вътрешни разцепления. 
В крайна сметка в борбата за депутатското място и държавната субсидия16 над-
деляват убедително банатчаните, които при това се възприемат като автентич-
ните и дори единствени представители на българското малцинство в Румъния.

Търсенето на решения по отношение на конфликта върви по две линии: 
конфронтационна - с цел утвърждаване на организационното разделение и 
преговорна - с цел обединение и федериране. Конфронтационната линия дос-
тига дори до лансиране на някои идеи за наличие на две различни малцинства 
(на българите католици в Банат и на православните българи в Южна Румъния). 
Инициативите и преговорите за обединение не са малко, но остават без трайни 
успешни последици. Едва през последните години се очертава тенденция към 
сближаване на някои български организации в Южна Румъния с банатския 
съюз. Ново явление след едновременното присъединяване на България и Ру-
мъния към Европейския съюз в 2007 г., е организирането на новата българска 
икономическа емиграция в Румъния (съставена предимно от българи, разви-
ващи свой бизнес там). Тези среди имат по-прагматични мотиви. Те лансират 
идеята за създаване на български бизнес, информационен и културен център в 
Букурещ, във връзка с което се реактивира и идеята за организационно обеди-
нение на българите в Румъния. Именно по инициатива на бизнес средите през 
2013 г. четири български организации от Южна Румъния създават Федерация 
на българските общности в Румъния, която вече е регистрирана като юриди-
ческо лице. [За малцинствените движения на българските общности в Румъ-

16  Например през 2002 г. тази субсидия възлиза на 186 250 щатски долара – вж. 
Lumea, Bucureşti, X, 2002, № 10 (144), p. 47.
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ния съм използвал текуща информация, както и моите публикации – виж: 9, с. 
82-95;10, с. 308-309; 12, с. 236-245; 13, 243-261].

Подобно на с. 243-261българите в Сърбия и Румъния, и българите в 
Украйна и Република Молдова, известни още под обобщаващия етноним 
“бесарабски българи”, имат  статут на признати национални малцинства. В 
сравнителен план етническата мобилизация на българите в Молдова се оказва 
по-успешна отколкото тази на българската диаспора в Украйна. Причините за 
това са свързани с различията в политическия контекст, в който се развиват 
двете малцинствени движения.

По отношение на политическа ориентация бесарабските българи като цяло 
гласуват предимно за левите и проруски партии, въпреки че в условията на 
новите национални държави депутати в парламентите са избирани от името 
на различни политически партии. Трайните проруски симпатии не отменят 
наличието на разнопосочни  ориентации, но по време на настоящата поли-
тическа криза в Украйна и конфронтацията в руско-украинските отношения 
тамошната част от българската диаспора подкрепя запазването на целостта на 
украинската държава. Както другите малцинствени общности, така и българи-
те се организират в неправителствени организации и чрез тях защитават свои-
те интереси. На практика лидерите на тези организации често са обвързани с 
конкретни политически партии. Същото се отнася в още по-голяма степен и до 
българите на ръководни длъжности в местното управление. Днешното състоя-
ние на българските малцинствени движения в двете постсъветски републики 
се характеризира с организационна раздробеност, подобно на описаните ситу-
ации с българските общности в Сърбия и Румъния. 

Доскоро големите или т. нар. общоукраински български организации в Ук-
райна бяха две: Асоциация на българите в Украйна (1993) с председател Антон 
Киссе и Конгрес на българите в Украйна (2007) с председател Юрий Граматик. 
И двете организации обединяват както сдружения, регистрирани като юриди-
чески лица, така и физически лица. През 2013 г. се появява и трета обществена 
организация – Всеукраинска асамблея на българите в Украйна, чийто предсе-
дател става Дора Костова, дългогодишен главен  редактор на издавания в Оде-
са български вестник „Роден край”. Българските организации с амбиции за 
национален обхват в съседната Република Молдова, са още повече: Българско 
дружество “Възраждане” (1989) с председател Иван Забунов; създадената по 
инициатива на дружеството Българска община в Молдова (1994) с председател 
Феодор Сабий, която е най-голямата и териториално най-добре структурирана 
организация; както и роилите се през последните години от Общината Асо-
циация “Съюз на българските организации” (2008), начело с Петър Попов, 
Българско сдружение “Родолюбец” (2009), начело с Георги Ариков и Българ-
ска общност в Молдова “Бесарабски българи” (2012) с председател Симеон 
Желяпов. По-специфичен научно-експертен или чисто културен характер имат 
други сдружения като Научното дружество на българистите с председател 
проф. Николай Червенков и Българския културен център в Република Молдо-
ва. 
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Организациите на българите имат сходни цели – възраждане на езиковите, 
културни и духовни традиции на българите, защита на техните граждански, 
икономически, социални и културни права, развитие на отношенията между 
Украйна и Молдова, от една страна, и България – от друга. Проблемите пред 
тях са финансови, организационни и кадрови: липсата на достатъчно финан-
сови ресурси и понякога – на реална дейност; дефицитът на авторитетни ли-
дери и слабата ангажираност на младото поколение бесарабски българи с ор-
ганизационна дейност; противоречията по някои основни проблеми (като този 
за автономията), конфликтите на личностна основа, които са мотивирани от 
икономически, финансови или политически изгоди; липсата на координация и 
съгласуваност между отделните организации. Въпреки тези проблеми българ-
ските организации в двете републики са били и са необходимата институцио-
нална рамка за прогреса и успехите на малцинствените движения. [Виж: 15, с. 
13-69; 3, с. 252-257, както и цитираната там литература ]

Малцинствени искания, постижения, проблеми
Исканията, постиженията и проблемите на визираните малцинствени 

общности се вписват в две основни взаимносвързани направления – културно-
просветно и политическо. В първото направление акценти са образованието и 
употребата на малцинствените езици, докато второто се отнася преди всичко 
до формите на автономия или самоуправление на малцинствата и населяваните 
от тях територии. Без претенции да изчерпвам голямото съдържание на тема-
та, ще поставя няколко акцента, свързани именно с образованието, употребата 
на малцинствените езици в администрацията и териториалната автономия.      

Изучаването и обучението на малцинствен (майчин) език е вероятно 
най-често издиганото искане от страна на малцинствените общности. В резул-
тат на постъпките на политическите представители на турското малцинство 
изучаването на майчин език е въведено като факултативен предмет в учили-
щата в България през 1991 г., а от 2002 г. предметът е включен в рамките на 
задължително избираемите предмети. Въпреки наличието на по-благопрятни 
законодателни предпоставки, също предимно като факултативен предмет се 
изучава българският език от учениците с български произход в Румъния (пре-
ди всичко в селищата на банатските българи), както и в Сърбия (от учебната 
2006/2007 година в Босилеград се въвежда и начално образование на българ-
ски език). 

В сравнителен план, най-разгърнатите образователни системи на българ-
ски език се създават несъмнено в Украйна и Република Молдова. Те включват 
всички образователни степени – от предучилищното до висшето образование, 
на върха на което е Тараклийският държавен университет “Григорий Цам-
блак” в Молдова, чиято десетгодишнина отбелязваме пред настоящата година 
и където образователният процес се осъществява на български и молдовски / 
румънски език. Проблемите в образователната дейност в двете постсъветски 
републики са: недостатъчното изучаване на български в училищата (отново в 
повечето случаи само като предмет) при продължаващо силно присъствие на 
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руския като език на преподаване, въпреки изучаването и на държавните езици; 
резервите и дори съпротивата спрямо разширяването на присъствието на бъл-
гарския език в образователните системи от страна на представители на мест-
ната администрация и дори сред учители и родители българи; липсата на т. 
нар. “национални училища” (специално в Украйна) и неизпълнението на вече 
постигнати споразумения (например по отношение на образованието в прочу-
тата Болградска гимназия); липсата на достатъчно подготвени кадри, пособия, 
оборудване и литература; трудното формиране и задържане на българската ин-
телигенция поради емиграция от нейните среди по икономически подбуди. [24 
,70-96; 4, с. 378-394 и др.  ]

В съответствие с предвидените възможности на Закона за защита на пра-
вата и свободите на малцинствата в Сърбия, наред със сръбския и българ-
ският език се употребява в администрацията на общините, където етни-
ческите българи надвишават 15% от населението (от това право се ползват и 
двата главни града в т.нар. Западни покрайнини – Димитровград / Цариброд 
и Босилеград). В Румъния, според  изискването на минимален праг от 20% от 
населението българският език е административен наред с румънския в най-го-
лямото и компактно селище на банатските българи – общината Дудещи Веки. 
От подобни възможности, предоставени от украинския закон за „държавната 
езикова политика”, приет през 2012 г. (в него предвиденият праг е 10% от на-
селението), се възползват частично и за кратко време и бесарабските българи. 
С решение на Болградския градски съвет от септември 2013 г. българският 
става регионален език в града [42] - статут, който продължава до отмяната на 
въпросния закон през февруари т. г. и началото на подготовка на нов закон.           

Териториалната автономия на етническа основа [За териториалните ав-
тономии виж по-подробно:27], която не е позната в България, се обсъжда с раз-
лична интензивност в средите на българите в Сърбия, както и сред българската 
диаспора в Молдова и Украйна. От значение за издигането на такива идеи са 
числеността на българските общности, тяхното компактно или гранично те-
риториално разположение, общият етнополитически контекст и примерът на 
други териториални автономии в посочените  държави.

Идеята за териториална автономия на българите в Източна Сърбия се лан-
сира от представители на Демократичния съюз на българите / ДСБ след пада-
нето на режима на Милошевич, но остава без много явни поддръжници сред 
общността. Тя е свързана с негласното очакване, че процесът на разпадане на 
Югославия ще доведе и до промяна на териториалния статут на региона на т. 
нар. “Западни покрайнини”, присъединени със стратегически аргументи и без 
етнически основания към Кралството на сърби, хървати и словенци по силата 
на Ньойския договор от 1919 г. 

Според визията на активиста на ДСБ Иван Николов от Босилеград, из-
разена през 2003 г. “оптималното решение за българското малцинство през 
следващите две-три десетилетия е да му бъде наложена автономия с елементи 
на кондоминиум (международно участие)”. Във все още неясния контекст на 
разпадащата югославска държава предложението е това да стане било чрез 
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новата конституция на Югославия или Сърбия, било чрез сключването на бъл-
гаро-югославски или българо-сръбски договор, било чрез нов международен 
договор след разпадането на Югославия. Предложеното политическо устрой-
ство представя една широка териториална автономия на региона с компактно 
българско население, в която са предвидени значителни преференции в полза 
на запазване и развитие на българската идентичност. [8, 87-90].Тази радикална 
идея едва ли има големи шансове да се реализира в скоро време, още повече 
защото българското малцинство в страната се вписва преобладаващо и адап-
тивно в предложения от държавата модел, близък до персоналната или не-те-
риториална автономия. Но лидерите на ДСБ продължават да поставят въпроса 
за промяна на правния статус на т. нар. Западни български покрайнини. За това 
свидетелства една от последните декларации на Съюза, направена съвместно 
с обществено сдружение, в която с исторически и международноправни аргу-
менти от времето след Първата световна война се отстоява спорната теза, че 
не Сърбия, а Хърватия и Словения имат право да се разпореждат с „покрайни-
ните”. [4, ]  

Дискусиите сред българските лидери и интелектуалци в Украйна и Молдо-
ва непосредствено преди и след разпадането на Съветския съюз по въпроса за 
териториалната автономия на етническа основа разграничават привърженици 
и противници на идеята. Различни са и резултатите от усилията в тази насока.

Запазването на самостоятелността на Тараклийския район в Молдова, въ-
преки първоначалните намерения на молдовските власти за неговото присъе-
диняване към съседния Кахулския район,  е най-големия политически успех 
на българското малцинствено движение в Република Молдова. Населен с око-
ло 65% българи, районът на Тараклия се възприема и оценява от българския 
малцинствен елит като център на българската национална култура. Успехът е 
постигнат през 1998–1999 г., т.е. след налагането на гагаузката териториална 
автономия и след присъединяването на молдовската република към Рамкова-
та конвенция за защита на националните малцинства. Това става в резултат 
на действието на различни фактори: висока личностна мотивация на мест-
ния управляващ елит в района и малцинствена мобилизация на българите за 
“собствена” административно-териториална единица по примера на гагаузите, 
активна дипломатическа подкрепа на искането от страна на България и силно 
посредничество в лицето на международните организации. Но Тараклийски-
ят успех от 1999 г. няма гаранции за трайност, както демонстрират събития-
та през последните години, когато самостоятелността на района е поставена 
отново под въпрос от управляващите страната десноцентристки политически 
сили. Причината за това е липсата на ясно регламентиран статут на територи-
ална автономия на етническа основа за района – липса, която го прави уязвим 
за различни административни трансформации с политически цели. 

В условията на трудно териториално разграничаване между райони със 
силно смесено население тази уязвимост подновява идеята за сближаване на 
съжителстващите българи и гагаузи. Идеята за гагаузко-българска автономия в 
Република Молдова е много дискутирана в условията на късната “перестрой-
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ка” преди разпадането на Съветския съюз (особено през 1989 г.). Въпреки че 
не се реализира, както се вижда през последните години тя запазва известен 
пропаганден и мобилизационен потенциал до наши дни. [Вж. по-подробно:16, 
с. 348-368; 15,  с. 44-62].  

Като реакция на текущите политически тенденции към сближаване на 
Молдова и Румъния, все по-широкото налагане на румънския и ограничаване-
то употребата на руския език, но и с оглед очакваната административна рефор-
ма за окрупняване на районите в Молдова, на 11 април 2013 г Тараклийският 
районен съвет в Молдова се обръща към властите в Кишинев с искане да полу-
чи статут на административна автономия в своята територия и да стане център 
на национално-културна автономия на българската общност в републиката. А 
липсата на отговор активира идеята за обединение на Гагаузия и Тараклийския 
район в нова Буджакска автономна република. [42]. Така, въпросът за правния 
статут на българите в Република Молдова остава открит.  

* * *
Липсата на сравнителен контекст става предпоставка за двойни стандар-

ти в етническата политика и за създаване на устойчиви митове в публичното 
пространство, които често се оказват търсена хранителна среда за спекулатив-
ния етнически национализъм. Затова тук се опитах да покажа обобщено и в 
сравнителен план, че създаването на етнически партии и организации на мал-
цинствените общности с „български адрес” е всеобщо явление в условията на 
преход и демократизация в България и други източноевропейски страни с мул-
тиетническо население. Същевременно специфичните исторически и етнопо-
литически предпоставки обуславят различни форми на етническа мобилиза-
ция на малцинствата. Ако в Украйна и Република Молдова тези форми са ор-
ганизационни и непартийни, в България, Румъния и Сърбия те са партийни, но 
с национални особености. Ако в българския случай малцинствените партии се 
представят най-често като общонационални поради конституционната забрана 
на етнически партии, в Румъния организациите на по-малобройните малцин-
ства са стимулирани да действат като етнически партии до голяма степен като 
противовес на голямата партия на унгарското малцинство, а в Сърбия етно-
партийният модел се разпространява като всеобщ с признаване на колективни 
права и тенденция към персонална автономия. Въпреки тези и други специ-
фики, представените нови малцинствени движения, възникнали в края и след 
периода на Студената война, имат общ знаменател: всички те използват етно-
политически механизми за неутрализиране на асимилационните или дискри-
минационни процеси от миналото, както и за удовлетворяване на исканията на 
малцинствата за възраждане, запазване и развитие на техните идентичности. 
Друг е въпросът доколко тези искания отговарят винаги на реалностите и не се 
издигат понякога със скрита политическа, икономическа или друга мотивация, 
която е съвсем различна от декларираната. Научните изследвания са призвани 
да обективизират етнополитическите познания, да неутрализират разпростра-
няваните митове и да отговорят на въпросите, които повдигат появата и функ-
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ционирането на малцинствените движения, партии и организации.
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ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ОБУЧЕНИЕТО 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

В началото на ХІХ век българите, бягащи от османския гнет в България, се 
заселват в една от областите на Русия, по-точно в Южна Русия, която се нарича 
Бесарабия. През 1813 г. в границите на Русия Бесарабия получава администра-
тивното название „Бессарабская область”. Бесарабия днес е разделена между  
две държави – Молдова и Украйна. 

В началото  на 19 век  идвайки в Бесарабия, българите по това време вла-
деят само своя роден говор. Българските преселници  почти не умеят да четат. 
Грамотността чрез руския език на българското население в трите губернии 
(Таврическа, Херсонска, Бесарабска) обхваща само 20,8 %. Този процент е по-
висок от процента, отнасящ се за руското население (19,4 %), но е по-нисък от 
този на еврейското население (33,1 %), арменското население (30 %), немското 
население (31,5 %), гръцкото население (33,1 %), полското население  (40,4 %) 
(2.с.51).

Български вестници и книги не достигат до Бесарабия. Според Н. Держа-
вин, само 0,8% от българите имат образование по-високо от началното [2., с. 
52].

По данните на гражданския перепис (преброяване) на българското населе-
ние през 1897 година лицата, които са се посветили на науката, литературата и 
изкуството, са само трима (и то мъже: от тях двама са от Бесарабска губерния 
и един от Херсонска) (2.,с.52).

Не всички деца по онова време ходят на училище. Николай Державин от-
белязва, че те „с желание са посещавали училище, но са избягвали книгите и 
са имали с тях работа само в училищните часове” [2., с. 123].

Още от първите години на преселването българите поставят въпроса за 
откриване на училища за подготовка на учители в своите селища. Българите 
разбират необходимостта от грамотни хора. Откриват се над 10 частни учи-
лища, в които се учат ограничен брой деца (в Комрат, Чадър-Лунга, Тараклия 
и др.). Те съществуват до края на 30-те години на ХІХ век. После започват да 
функционират и църковно-енорийски училища. Държавата контролира учеб-
но-възпитателния процес, но не го финансира. Обучението е доброволно и е 
на руски език [1.с.74].

В средата на 40-те  на 19 век  години за пръв път е направен успешен опит 
да се въведе преподаването на българска история в Болградското училище. В 
същото училище през 1854 г. Сава И. Радулов, който е родом от Панагюрище, 
започва да преподава и български език. [1., с. 76].
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След две години през 1856 г. българските колонисти, които остават в Мол-
довската част на Бесарабия след нейното разделяне, поставят пред Европей-
ската комисия искането обучението в училищата да става на „роден славянски 
език”, имайки предвид не толкова руския, колкото българския език (1., с.78). 
Попечителският комитет на Болградското централно училище отстоява пред 
румънските власти обучението да се води на български език. В това учили-
ще се изучават много езици: български, руски, молдовски, гръцки, латински, 
френски, немски. Особено внимание се отделя на българския език, който се 
изучава в продължение на 7 години в училището. В него учат деца на българи 
от Бесарабия и от българските земи. 

В края на ХІХ и началото на ХХ век във всички учебни заведения в българ-
ските селища обучението се води само на руски език. Българският език, който 
по-рано се е изучавал, е отменен.

През 1917 година конгресът на учителите от Бендерски уезд (окръг) при-
ема резолюция, която гарантира правата на националното малцинство. В Бол-
град се откриват курсове по изучаване на българския език за преподаватели в 
училищата на българските селища (1.,с.88).

След превземането на Бесарабия от румънските войски през 1918 г., обуче-
нието на българите, което се води на руски език, е отменено. Отначало румън-
ските власти не пречат на създадените български училища, които функциони-
рат до 1922 – 1924 г. [1.,с.170]. 

За  болградското българското училище в Бесарабия се изпращат много 
учебници от България. Печата се литература на български език и в Болград. 
Но през 1925 година във всички български училища обучението се води само 
на румънски език. Политиката на русификация се заменя с политика на румъ-
низация. В този период българското население в своята среда ползва изключи-
телно диалектния български език. 

Преди Втората световна война румънските училища в бесарабските села 
се преобразуват в училища с преподаване на руски език. След Втората светов-
на война българите се надяват, както отбелязват Иван Грек и Николай Червен-
ков, че „...при съветската власт ще могат да разрешат много от националните 
си проблеми и най-вече изучаването на родния език” [1., с. 233].

Но тези искания се отхвърлят от властите. Дори малкият брой периодични 
районни издания, които излизат на български език, биват закрити или преми-
нават на руски език. Заради идеята за изучаване на български език някои от 
инициаторите ù са били осъдени на заточение в сталинския ГУЛАГ.

Статистиката потвърждава, че използването на родния език в бита нама-
лява. Николай Червенков отбелязва, че „в Молдова посочват българския език 
като роден 91,5 % от българите през 1959 година, а през 1989 година – само 
78,7 %” [1., с. 243]. Почти цялото българско население в Молдова владее два 
езика (български – на битово равнище, и руски). Следователно духовният свят 
на младото българско поколение се формира под въздействието на руската 
култура. 
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Едва през 1967 година в Кишинев излиза на български език първият сбор-
ник със стихотворения „Моя южна равнина” от Петър Бурлак-Вълканов.

През 1976 година Нико Стоянов, друг бесарабски български поет, публика 
първата си стихосбирка „Здравейте!” Тяхното дело продължават Михаил Бъч-
варов, Георги Барбаров, Петър Люленов, Таня Танасова,Тодор Стоянов,Иван 
Вълков.

Група български интелигенти изучават миналото на българското населе-
ние в Молдова и Украйна.

Киевският учен Иван Стоянов, роден в село Бановка, изследва българските 
диалекти в Бесарабия. С езиковите проблеми се занимава Никола Тодоров от 
Валя Пержей, който подготвя и издава редица учебници и пособия по българ-
ски език. След 1985 година, когато бурно се развиват национални процеси в 
Съветския съюз, започва разрешаването на редица проблеми, свързани с ду-
ховното развитие на българската диаспора.

В Молдова, по местата с компактно българско население, в училищата се 
въвежда преподаване на български език факултативно от 1986 година. По-къс-
но българският език започва да се изучава като предмет. От 1989 г. в някои пре-
дучилищни заведения също се въвежда български език. Още от самото начало 
се организират и в Кишинев, и в България курсове за подготовка на учители по 
български език, подготвят се и се издават учебни пособия ([.,с.249].

През 1986 г. изучаването на български език се въвежда факултативно, но 
след демократичните промени в Република Молдова (1990), съгласно учебния 
план се дава право за изучаване на родния български език три часа седмично. 
Това означава, че българският език се утвърждава, увеличава се броят на жела-
ещите да изучават родния си език.

През 1986 – 1987 учебна година учениците българи в седми клас започват 
факултативно да изучават майчиния си език. Учебната програма за VІІ и VІІІ 
клас се утвърждава от Министерството на народното образование на Молдов-
ска ССР и се издава в Кишинев през 1987 г. Създадени са четири учебника от 
издателство „Лумина” под ръководството на М. П. Манолов през 1988 година. 
Обучението по български език в VІІ и VІІІ клас на средните общообразовател-
ни училища в Молдовска ССР се осъществява по два часа седмично. То има 
за цел учениците с българска националност да овладеят книжовния български 
език и на тази основа да усъвършенстват и обогатяват речевата си практика 
на български език, развивана стихийно на диалектна основа под влияние на 
домашната среда. Това е предпоставка да се разшири основата на общуването 
на български език, да се влезе в контакт с българската култура, да се изостри и 
обогати езиковият усет на учениците, да се формира представа за българската 
писменост, за  българския речев етикет.

В програмата се формулират конкретни задачи за изучаването на българ-
ския език: учениците да получават знания за книжовния български език; да 
се овладеят основните норми на книжовния български език – правоговорни, 
правописни, граматични, стилистични и да се придобият умения и навици да 
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се прилагат в устната и писмената реч; да овладеят културния пласт на лекси-
ката на българския език; да могат да общуват успешно на български език по 
различни проблеми съобразно възрастовите си възможности.

В съответствие с целта и задачите на обучението учебното съдържание 
включва:

 а) знания за строежа на книжовния български език, за неговите катего-
рии и норми;

 б) лексикални теми, които имат важно историко-културологично, нрав-
ствено и естетическо значение;

 в) система от устни и писмени съчинения за развитие речта на ученици-
те.

Като цяло, подредбата на учебното съдържание в двата класа (VІІ и VІІІ) 
е подчинена на спираловидния принцип, т. е. постига се постепенно разши-
ряване на знанията по основните въпроси на книжовния български език, дава 
се възможност за последователно приложение на неговите норми в речевата 
практика.

В учебниците информацията за основните категории на езика (на фоне-
тично, словообразувателно, морфологично, синтактично и стилистично рав-
нище) се предлага в началото на урочната разработка, след което се предоставя 
богат избор от задачи за упражнения.

В учебниците са поместени извънкласни творчески задачи, които будят 
интереса, любознателността и способностите на учениците за творческо-при-
ложна работа.

В VІІ клас обучението започва от българската азбука и нейните особено-
сти, гласни и съгласни звукове, букви, изучават се някои видове местоимения; 
изучават се следните класове думи и техните граматически категории: същест-
вително име, прилагателно име, числително име, глагол (сегашно време, бъде-
ще време, спрежение).

В учебниците за VІІІ клас е включено учебно съдържание от следните дя-
лове на езикознанието: фонетика (правопис и правоговор); морфология (съ-
ществително име, прилагателно име, местоимения, числително име, причас-
тие, деепричастие, глагол – прости и сложни глаголни времена, наклонение, 
наречие, предлози, съюзи, частици, междуметия).

Лексикалните теми са основно средство за развитие на устната реч на уче-
ниците: за водене на беседа, за преразказ на съдържание, за разсъждение  по 
поставените проблеми и т. н.

С цел да се осъществят тези задачи в учебниците за VІІ клас са предложе-
ни лексикални теми („Декретът за мир”, „София – столица на Република Бъл-
гария”, „Есен в Молдова”, „Гроздобер”, „Нашата конституция” и др.); за осми 
клас („Нашата родина”, „Разкази за България”, „Празници и бележити дати в 
СССР и България”) .

В VІІ и VІІІ клас в рамките на учебния предмет „Български език и ли-
тература” се отделя по един час седмично за изучаване на произведения от 



97

българския фолклор и българската литература, чиито заглавия са конкретно 
упоменати в учебната програма.

Подборът на художествените произведения е подчинен на глобалната 
тема, предвидена за изучаване – „България – бит и семейство, труд и природа, 
историческа съдба, народопсихология и морал, език”.

Основната  задача е чрез изкуството да се получи единна цялостна пред-
става за България и да се породи отношение към нея. Основните задачи обу-
славят и тематичния принцип за систематизация на художествените произве-
дения в учебната програма.

По този път са изградени основните тематични ядра - раздели в учебното 
съдържание за всеки клас:

Седми клас: семейство, труд, историческа съдба, природа, език, изкуство.
Осми клас: български език, основни нравствени добродетели на българи-

на, хуморът на българина.
Вътре в дадения раздел четивата са подредени в хронологичен ред. Във 

всеки тематично обособен раздел са включени произведения от фолклора и 
литературата, различни по жанр: приказка, песен, пословица, поговорка, га-
танка, басня, ода, поема, лирическа песен, разказ, пътепис, откъси от роман, 
повести и мемоари.

Разработват се понятия от теория на литературата, представят се подходи 
за интерпретация на художествен текст. 

В уроците за упражнения се работи предимно върху текстовете от про-
грамните произведения – учениците четат, изработват сюжетен план, прераз-
казват, извършват речникова работа, сравняват, съпоставят, рецитират, инсце-
нират, илюстрират, пеят песни по текстове на изучаваните произведения, чи-
ито ноти са поместени в христоматията. В нея са включени и произведения за 
извънкласно четене.

През 1990 – 1991 учебна година българският език се въвежда в учебните 
планове като учебен предмет от І до ХІ клас.

През 1991 г. се издава програма по български език и литература за І – ХІ 
клас на общообразователното училище, одобрена от Министерството на нау-
ката и образованието на Република Молдова и Института по педагогически и 
психологически науки. Програмата е временна. В нея се посочва в кои класове 
и с кои учебници ще се осъществява обучението в даден клас, защото всички 
учебници са издадени в България и са от български автори: в І – V клас се ра-
боти със съответните учебници за І – ІV клас, в VІ клас – за V клас, в VІІ – ІХ 
клас се предлага учебникът по български език и литература за VІ клас на бъл-
гарското училище, а за Х – ХІ клас (във факултативна форма) – учебникът по 
български език за VІІ клас. Обяснителните бележки включват постановки от 
програмите по български език и литература на средното общообразователно 
училище в България.

През 1990 г. в Кишинев се издават методически препоръки „Говорим, че-
тем и пишем по български” от С. И. Емелиянова (България). Тези препоръки 
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към българския „Буквар” за І клас, чиито автори са Асен Босев и други (Со-
фия, 1989 г.), са адресирани към учители, които работят във ІІ клас след изуча-
ването на устния курс по български език и след обучението в І клас по руската 
„Азбука”, която се явява основа за  начално ограмотяване. 

Програмното съдържание по български език и литература се изучава три 
часа седмично (като предмет на обучение) в І – ІІІ клас. От тях: един час – бъл-
гарски език и два часа – четене.

Три часа седмично продължава да се изучава даденият учебен предмет в 
ІV – V клас. От тях: 2 часа – български език и 1 час – литература, в VІ – ІХ клас 
– 1 час български език и 2 часа – литература; в Х – ХІ клас (факултативно): 1 
час български език и 2 часа литература.

Учениците от Х – ХІ клас изучават първата част от учебника „Литература 
за 10. клас” (София).

Учебното съдържание по литература включва и часове за изучаване на съ-
временна бесарабска българска литература (по избор на учителя) шест часа 
годишно от VІІІ клас.

През 1996 г. се издава следващата програма по български език и литера-
тура за І – ХІ клас на средното общообразователно училище, която е приета 
от експертната комисия по български език и литература на Министерството 
на образованието на Република Молдова. Програмата е издадена в Кишинев 
и е предназначена за паралелки, в които се обучават ученици от общности с 
майчин български език. Предвидени са три часа седмично за езиково и литера-
турно обучение и българският език е редовен учебен предмет.

В обяснителните бележки на програмата е отбелязана комплексната цел на 
обучението по български език, имаща лингвистична, литературна насоченост 
и психо-педагогическа мотивираност на учебно-възпитателния процес.

В програмата е направена храктеристика на учебното съдържание по бъл-
гарски език и четене и на учебната документация, която ще се ползва в обуче-
нието.

От голяма полза  за учителя са дадените методически препоръки за работа 
във всеки клас и крайните резултати, по които могат да се оценяват уменията 
и знанията на учениците в края на учебната година. Например, в І клас – бър-
зината на четене е 20 – 50 думи в минута; във ІІ клас – 35 – 45 думи в минута; 
обем на диктовката в І клас – 6 думи, във ІІ клас – 15 – 20 думи и т. н.

От примерното разпределение по четене се вижда, че учебното съдържа-
ние е подредено върху основата на два водещи принципа: тематичен и сезонен. 
Обръща се внимание и на жанровата особеност на текста и на фолклорните 
празници. В същата програма учебното съдържание за І – ІІІ клас по български 
език и четене се изучава (като език на обучение) осем часа седмично.

За организиране на учебната работа по български език и литература от V 
до ХІ клас в програмата са предложени някои практико-методически насоки, 
като са определени следните задачи: да се развива лингвистичната, комуника-
тивно-речевата, литературната и общата култура на учениците.
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Материалът в програмата е съобразен със задължителното учебно съдър-
жание в училищата на Република България и е адаптиран към условията и 
езиковата среда на ученика.

Учителите творчески решават задачите за реализиране на учебната про-
грама по български език и литература в билингвална среда при изучаване на 
„Роден език” в училищата на Република Молдова. Предлага се във всеки уче-
бен час да се отделят по 4 – 5 минути за речеви упражнения – диалог между 
учители и ученици. Такива лексически теми са необходими поради факта, че 
в сферата на ежедневното общуване навлизат думи от руски, румънски, гага-
узки, украински език, т. е. наблюдава се другоезично влияние върху родния 
език.

Главните задачи на обучението по български език в V – ХІ клас са: учени-
ците да получат системни знания, тясно свързани с езиковата практика; да се 
овладеят езикови, правоговорни и правописни умения; да се овладяват кому-
никативни умения; да се обогатява речникът на учениците.

Българският език в V – VІ клас се изучава 2 часа седмично, в VІІ клас – 1,5 
часа, в VІІІ – ХІ клас – 1 час седмично.

В програмата по литература са включени художествени текстове от на-
родното творчество, от българското класическо наследство и от съвременната 
българска литература. Определени са авторите, техните произведения и броят 
на часовете. В V – VІ клас българската литература се изучава 1 час седмично, а 
в VІІ – ХІ клас – 2 часа. Само от ХІ клас се включват произведения на българ-
ски автори от Бесарабия и Таврия и то по избор на учителя.  

От 1989 г. се провежда конкурс (олимпиада) по български език и литера-
тура. През тези години започват да излизат  първите български вестници, да 
се излъчват на български език радио- и телевизионни предавания. В Молдова 
започва да излиза на български език страница „Литература и изкуство” в пе-
чатния орган „Литература ши арта” от 1986 г.

Първите броеве на българските вестници „Родно слово” излизат в Киши-
нев през 1988 година като приложение на вестник „Советская Молдавия”.

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

В началото на 1989 г. радиото и телевизията започват да излъчват на бъл-
гарски език рубриката „На буджакска вълна”. В подготовката на предаванията 
голяма роля изиграват журналистите и поетите Иван Кавалов, Георги Барба-
ров, Мария Великсар, Михаил Бъчваров [1.,с.251].

След приетия закон за функционирането на родния език през 1989 г. за 
първи път българският език получава законно право да се употребява в учеб-
ните заведения и в културните учреждения, където компактно живее българ-
ската диаспора.

В Молдова през същата 1989 г. в Академията на науките се създава отдел 
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по българистика, който се занимава с проблемите на историята, културата и 
езика на българската диаспора.

Значителна роля за пропагандирането на българското народно творчество 
играят създаденият през 1986 г. професионален български ансамбъл за песни и 
танци „Родолюбие” и народният драматичен театър „Смешен петък” ([.,с.252].

В края на 70-те и началото на 80-те години се забелязват качествени про-
мени в българското национално движение. Организират се колективни акции 
на българската национална интелигенция в Молдова, които се подържат от 
обществото. Група българи се обръщат с писмо до Михаил Горбачов, в което 
поставят въпросите за преподаването на български език като предмет и за из-
даването на вестници и книги на български език.

Българското културно-национално дружество „Възраждане” възниква в 
Кишинев в края на 1989 г. с председател Иван Забунов.

В Молдова има специални правителствени решения по културно-нацио-
налните проблеми на българското население. Приетите документи създават 
условия за създаване на училища и предучилищни заведения в българските 
села на републиката, разширяване на книгоиздаването и на телевизионните 
предавания на български език. 

Това са следните приети документи: Закон за функционирането на езиците 
в Република Молдова, Указ на Президента Мирча Снегур „За някои мерки за 
развитието на българската национална култура” от 10 март 1992 г. и Постано-
вление на правителството „За мерките по осигуряване развитието на българ-
ската национална култура в Република Молдова” от 23 юни 1992 година.

В началото на 1992 – 1993 учебна година в 34 училища български език и 
литература са въведени като учебен предмет, а в други се изучават факултатив-
но. В някои села (Стояновка, Викторовка, Вознесенск, Твардица) се изучава 
систематичен курс „История на българския народ”, чиято програма е утвърде-
на от Министерството на науката и образованието на  Молдова.

В редица детски градини в селата с българско население се изучават еле-
менти на националната култура.

Открива се български лицей в Тараклия (в него се изучават български език 
и литература като предмет, обучението по други предмети се води на руски 
език), функционират две български библиотеки в Кишинев (едната е „Христо 
Ботев”, другата – към дружество „Възраждане”), читалище „Олимпий Панов” 
в Тараклия, издаден е първият брой на списание „Българче”.

Съществуващата система за подготовка и преподготовка на кадрите в Ре-
публиката е изградена само върху обучението на специалисти по български 
език и литература, история и култура, което изключва подготовката на препо-
даватели по други предмети на роден език за училищата в българските села.  

Поради икономически, политически и културни причини на бесарабските 
българи им се налага да научат руски език. В училищата децата се учат на 
руски език и общообразователните дисциплини се преподават на руски език.

Българският език на територията на Молдова е откъснат и изолиран от 
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основния езиков масив (в метрополията), липсва връзка с книжовния език и 
затова се употребява в границите на битовото общуване. В лексикалната му 
система навлизат елементи от руски език, молдовски, гагаузки и други езици.

Необходимо е да се отбележи, че още със заселването на българите взаи-
модействието на езика им с източнославянските езици придобива интензивен 
характер. Руският език почти изцяло измества българския, дори се използва и 
в битовата среда.

Тъй като националният книжовен език не е бил познат в Молдова, нямало 
е връзка с този от метрополията, езикът на бесарабските българи (диалектите) 
престава да се обогатява с нови лексикални средства, но етническите българи 
запазват автентичността на езика си в диаспората.

При демократизацията на обществото се поставя въпросът за възраждане 
на родния  език и националната култура на всички етноси, в това число и на 
българите.

Така на 8 октомври 1985 г. се приема Постановление на ЦК на КПМ „За 
по-нататъшното развитие на обществено-политическата и трудовата актив-
ност на населението от гагаузка народност и българска националност в Мол-
довска ССР”. В съответствие с това Постановление през 1986 – 1987 учебна 
година, както отбелязва Т. Стоянова, „688 ученици българи в VІІ клас започват 
факултативно да изучават родния си език” [3., с. 119].

Следващата 1987 – 1988 учебна година това право получават и учениците 
в VІІІ клас, а след година 1988 – 1989 и в ІХ клас.

От 1 септември 1989 година изучаването на български език се разрешава в 
І клас, а през 1990 – 1991 учебна година той е въведен в учебните планове като 
равноправен  учебен предмет от І до ХІ клас за училища с деца от българския 
контингент.

Същевременно се открива и лаборатория за изследвания по гагаузки и бъл-
гарски език в НИИ на педагогическите и психологическите науки.

Броят на учениците, изучаващи български език през 1990 – 1991 учебна 
година се удвоява [13., с. 234].

Наред с развитието на образованието на молдовското население в Репу-
бликата, Парламентът и Правителството на Молдова отделят внимание на въ-
проса за създаване на оптимални условия за образованието на националните 
малцинства, в това число и на българите в Република Молдова. За това свиде-
телстват новите приети закони и правителствени решения, сред които са Кон-
ституцията на Република Молдова (1994, в член 13 – Государственный язык, 
функционирование других языков; пункт 2 – Государство признает и охраняет 
право на сохранение, развитие и фнкционирование русского языка и других 
языков, используемых на территории страны); Концепция за развитие на обра-
зованието, Закон за образованието. Изброените по-горе правителствени реше-
ния и закони позволяват да се създадат реални условия за изучаване на родния 
език и постепенно да се премине към обучение и възпитание на роден език в 
детските градини и в училищата в местата с компактно българско население.
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Министерството на образованието на Република Молдова в образовател-
ната си политика се ръководи от доказаната от педагогическата наука и светов-
ната практика истина за това, че именно родният език се явява първооснова и 
носител на националната култура, основен фактор в съхраняването на нацио-
налното самосъзнание и условия за пълноценното развитие на личността, за 
нейната междуетническа интеграция.

През 1997 г. „11 000 ученици от І до ХІ клас в 30 училища и в два теорети-
чески лицея” [3., с. 120] –  Тараклийски и Чадър-Лунгски – изучават българ-
ския език като учебен предмет. В същото време около 300 деца в град Кахул, 
Чадър-Лунга, Бендери, Кишинев имат възможност да изучават езика факулта-
тивно в своите общообразователни училища. За 60 деца – българчета такива 
условия са създадени в откритото към Дружество „Възраждане” неделно бъл-
гарско училище.

Географски този процес обхваща 25 села от 8 района и 4 града на Републи-
ката.

Нараства интересът към изучаването на родния език от страна на бъл-
гарското градско население, обаче съществуващите възможности не задово-
ляват изискванията. Факултативната подготовка, преобладаваща в градовете, 
не обезпечава необходимото ниво, например, за кандидатстване за обучение в 
България или по специалност „Българска филология” в Кишиневския педаго-
гически университет „Ион Крянгя” и в Държавния университет в град Комрат.

Във връзка с този проблем през 1994 г. в средното общообразователно учи-
лище № 37 в град Кишинев се открива първи български клас, сформиран от 
деца от различни райони на града, Кишиневско българско неделно училище 
към дружество „Възраждане”, в което децата 4 часа седмично изучават българ-
ски език и литература, запознават се с българската история. 

Сериозен проблем представлява снабдяването с учебници. С въвеждането 
на българския език като факултативен е взето решение за създаване на учебни-
ци в Молдова. И четири такива учебника са издадени под ръководството на М. 
П. Манолов. Обаче, въвеждането на българския език и литература като учебен 
предмет, и то едновременно от І до ХІ клас, прави тази задача непосилна за 
Института по педагогика. Със съгласието на Република България е взето реше-
ние преподаването на българския език и литература да се води по учебници от 
Република България, адаптирани за учебните програми в Молдова. Едновре-
менно с това, отчитайки състоянието на езика на молдовските българи, реал-
ната географска и историческа действителност, Институтът по педагогика се 
задължава да работи върху създаването на методически насоки и помагала за 
учители и ученици.

Действително, с помощта на Академията на науките, Института по педа-
гогика и психология, Кишиневския педагогически университет „Ион Крянгя” 
и учители са издадени над 20 различни заглавия: учебна, методическа и спра-
вочна литература (вж. Приложение №7). Необходимо е да се подчертае, че 
процесът на изучаването на български език дълго време се осигурява с необ-



103

ходимата учебна и методическа литература благодарение на Министерството 
на образованието и науката на Република България, което я предоставя безвъз-
мездно в съответствие с Протокола за сътрудничество между двете Министер-
ства. Едва през 2000 – 2003 г. в Молдова се издават учебници за обучението по 
български език за всички класове от І до ІХ. 

Друг изключително важен проблем е кадровият. Преподаването на бъл-
гарски език през 1986 година започват учители-родолюбци, ентусиасти без 
специално образование, най-често специалисти по руска филология и начална 
педагогика, благодарение на чийто кураж и упоритост се стига до изучаване на 
езика като учебен предмет. Неоценима е помощта на българското Министер-
ство на образованието, което подпомага от самото начало квалификацията на 
тези учители чрез курсове, организирани с участие на специалисти от Бълга-
рия в Молдова, а после и в Република България. 

Само за периода 1990 – 1996 г. Габровският учебно-квалификационен цен-
тър осигурява 1 580 двуседмични стипендии за учители и студенти от Молдова 
[3., с. 122]. 

Присъствието на специалисти филолози от България в нашите училища, 
които наред с преподавателската дейност оказват и методическа помощ на ко-
легите си от Молдова, има голямо значение за подобряване качеството на изу-
чаването на български език.

Наред с квалификационната дейност Министерството на образованието 
работи и за изграждане на цялостна система за подготовка на кадри за дет-
ските градини и средните училища с български контингент деца. През 1988 
година в Кахулското педагогическо училище започва подготовката на детски и 
начални учители.  А през пролетта на 1992 г. издаденият Указ на Президента 
на Молдова предвижда допълнителни мерки за развитието на българската на-
ционална култура и на езика. Във връзка с Указа, Министерският съвет издава 
Постановление, в което се казва, че предприетите мерки са съгласувани с бъл-
гарската общност и с България. Резултатът от тези документи е създаването 
на колежа-лицей „Св. св. Кирил и Методий” през  1992 г.  в град Тараклия. 
Този колеж има задачата да подготвя детски и начални учители, учители по 
музика за училища в селата с етническо българско население. Специалисти по 
българска филология се подготвят и в съответните отделения в Кишиневския 
педагогически университет „Ион Крянгя”, и в Комратския държавен универ-
ситет. Първите абсолвенти от двете посочени висши учебни заведения започ-
ват да преподават в нашите училища през 1995 година. В тези учебни заве-
дения студентите наред със специалността „Българска филология” получават 
квалификация и по държавен език (молдовски), който е необходимо да се знае 
на такова равнище, че младото поколение да може да се реализира в Молдова.

За да се съхрани езикът на даден етнос (макар и компактно заселен) не е 
достатъчно само изучаване на книжовната му форма – необходимо е този език 
да стане основен инструмент в обучението и възпитанието, т. е. да стане осно-
вен език при осъществяването на този процес.
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Българските лидери в Молдова намират сили да се борят за съхраняване на 
българското самосъзнание, с тяхна помощ и съдействие се откриват културни 
институции в държавата.

Новото българско списание в Молдова – „Български хоризонти” – излиза 
от печат в Бесарабия през 2001 г. То се издава от Научното дружество на бъл-
гаристите на Република Молдова. Представя българската култура в Молдова и 
живота на нашите сънародници по света. През същата година в град Кишинев 
се издава „Учебник по Родолюбие”, който е антология на българската бесараб-
ска поезия. Неин съставител и редактор е Нико Стоянов, който е редактор на 
първия български вестник в Бесарабия „Родно слово”. Антологията представя 
автори от различни поколения.

Театърът на бесарабските българи със седалище в град Тараклия получава 
през март 2001 г. статут на професионален театър.

През последните 20 години в Молдова започва едно ново народностно и 
културно възраждане. Много държавни и обществени институции на България 
през този  период помагат на бесарабските българи. Българското национално-
духовно развитие  в Молдова се подпомага от  молдовските държавни инсти-
туции, което позволява на българите в Молдова   да запазват етническата си 
принадлежност и идентичност.

 
                                                     БИБЛИОГРАФИЯ:
1. Грек, И. Червенков, Н. Българите от Украйна и Молдова. Минало и 

настояще. София, 1993.
2. Державин, Н. С. Болгарские колонии в России (Таврическая, Херсон-

ская и Бессарабския губернии). Материалы по славянской этнографии. София, 
1914.

3. Стоянова, Т. Състояние и перспективи на образованието на българите в 
Република Молдова. – В: Сб.” Вопросы истории и культуры болгар Молдовы 
и Украины”. Кишинев, 1997.



105

Васил КОНДОВ
Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак”

ЕЗИКЪТ НА КОРТЕНЦИ  В БЕСАРАБИЯ
 

Говорът на село Кортен в Бесарабия е моят роден говор. Родил съм се и съм 
израснал в селото. Познанията ми по съвременен български език обаче дати-
рат от по-късно време – от времето, когато бях вече студент… Тогава за пръв 
път се запознах с българската граматика по учебника на Любомир Андрейчин 
(издаден през 1949 година в Москва на руски език) и малко по-късно - с фо-
нетиката на Д. Тилков и Т. Бояджиев и др. Освен това по същото време имах 
също така и възможността да посещавам курса по български език във филоло-
гическия факултет на Кишиневския университет (където следвах редовно ру-
ска филология), воден от добре подготвената преподавателка Н.В. Кара. След 
завършване на обучението си в този университет няколко години работих като 
учител по руски език в редица български селища в Южна Молдова. Там, до-
колкото имах възможност, продължих да се интересувам от всичко българско: 
език, фолклор, литература, история, етнография.

В избора на тази тема се ръководех от това, че най-добре познавам говора 
на родното си село Кортен и че направеното досега за изследване на този говор 
е недостатъчно. 

В стремежа си да изследвам по-добре говора на с. Кортен в Бесарабия ня-
колко пъти (през пролетта и лятото на 1987, 1988, 1989 и 1990 г.) посетих с. 
Кортен, Новозагорско (откъдето предимно са основателите на селището в Бе-
сарабия) и направих проучване на говора му.

През зимата и лятото на 1988, 1989 и 1990 г. (тъй като вече не живеех в род-
ното си село) посещавах и с. Кортен в Бесарабия, за да проуча на място говора 
му и да събера материал за този труд.

Посетих също така и почти всички други селища в Бесарабия, които изця-
ло или частично са основани по същия начин от кортенци (но вече бесарабски): 
Антоновка, Викторовка, Димитровка (Чимишлийско), Максимени, Новия Кор-
тен, Стояновка. По различни причини не можах да посетя само малкото с. Бъл-
гарийка, населено с около стотина жители, предимно кортенци по произход, 
проучено в ономастичен аспект по-късно от колегата Д. Маринов (1).

Село Кортен се намира в южната част на сегашната Република Молдова 
на 150 км южно от столицата й град Кишинев. Макар и заобиколено от големи 
реки като Днестър, Дунав и Прут, селото е разположено в най-сухото място на 
този край, в степите на така наречения Буджак (2), който влиза в пределите на 
историческата област Бесарабия (3). Онгъл (4) е още едно, по-старо название 
на тази територия. А в античността междуречието е било познато под името 
Пустиа Сехитика (5). Според българския учен Т. Балкански този край е имал 
още едно название, което го е свързвало с времето, когато той е бил под кон-
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трола на прабългарите – Аспар ери (6).
На юг и югоизток от селото се намират българските селища Тараклия (в 

езика на българите от Кортен – Таракл`ий) и Нови Троян (последното е в пре-
делите на Болградски район в Одеска област на Р. Украйна), на югозапад, се-
верозапад и север от селото са гагаузките села Казаклия (Казакл`ий), Баурчи 
(Буурч`ий) и Гайдари (Хайд`ар’), на североизток – град Чадър Лунга (Чад`ъра), 
сега в пределите на АТО (Автономно-териториално образование) Гагауз Ери 
(Земя на гагаузите), където преобладава гагаузко население. Село Кортен в мо-
мента се отнася към район Тараклия, в който се намират и няколко други бъл-
гарски селища, като: самият град Тараклия, град Твърдица, с. Кайраклия (Кай-
раклий), с. Валя Пержей (Вали Пержа, с преобладаващо българско население, 
наред с молдовското). С голям процент българско население в този район са и 
селата Горна и Долна Албота, Новосьоловка и някои други.  

За произхода на с. Кортен има относително сигурни сведения. То е осно-
вано през пролетта на 1830 г. от българи преселници предимно от с. Кортен, 
Новозагорско. Това е станало след руско-турската война от 1828-1829 г. Когато 
руските войски се оттеглили от българските земи, заедно с тях (и известно вре-
ме след това) на север, към Русия, са тръгнали хиляди българи, застрашени от 
турския терор. За това преселване много добре разказва в спомените си (които 
са единствени от този род за преселванията на българи в Бесарабия) войводата 
Генчо Къргов, който с дружината си придружавал един от керваните на пре-
селниците: „Ние минавахме край Твърдица и други села и отвсякъде към нас 
се присъединяваха каруци.. Държаха път на север преди всичко тези, които 
знаеха, че ако останат, османците ще се разправят с тях” (7).

Преселването в Русия, като събитие, което е засегнало немалка част от 
българския народ, е отразено и в българското народно творчество, и най-вече 
в песенното. В случая представя определен интерес народната песен, която 
записах в с. Кортен, Новозагорско, от баба Тонка Петрова Начкова:

 
И той си мъртвите погреба,
И си имота продаде,
Във къра чешма направи
И я за спомен остави
На Кортен, село голямо. 
Та се Караджа задигна
В тази ми стара (пуста) Русия.

Според условията на Одринския мирен договор от 1829 г., който е укрепил 
влияние на Русия на Балканите, на християнските поданици на султана им е 
било разрешено да се преселват в пределите на Руската империя с покъщни-
ната си и с друго имущество в продължение на 18 месеца след сключването 
на мира. От това право са се възползвали преди всичко онези, които са взели 
участие във войната на страната на Русия. 
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В книгата „Кортен в миналото и сега” се отбелязва: „Тогава голяма част от 
населението на Кортен се заселила в днешна Съветска Молдавия. Доскоро ня-
махме никакви връзки с нашите съселяни кортенци от Молдавия. Голямо беше 
учудването ни, когато узнахме, че там живеят семейства и хора, които носят 
имена и фамилии, живеещи у нас. Установи се, че някои родове се изселили 
изцяло, а у нас са оставили наименования на местности, където се предполага 
да са се намирали техните имоти (Бучково пладнище, Барбарови орехи и др.). 
Такива фамилии има сега в съветския Кортен. Други се изселили частично. И 
там например живеят Чавдарови, Таукчиеви, Табанови и др.” (8).

В „Енциклопедия България” е отбелязано, че с. Кортен се споменава в тур-
ски документи от ХV в. с имената Българско Кортене и Кортене (9).

В юбилейния сборник «Българско село» за с. Кортен се дава следната ин-
формация: «Наричало се Кортен. Преданието говори, че жителите му правели 
корита: Коританово – Коритен, а от 100 години и Кортен. През Севастополска-
та война голяма част от населението се е изселило в Бесарабия, дето основало 
селище на същото име» (10).

Има няколко предположения относно произхода на названието Кортен. 
Смята се още, че това название е свързано с коритото на река Черковна, която 
тече през селото. Предполага се също така, че названието на селището въз-
хожда към латинската дума «кохорта». Кохорта (военно поделение от римска-
та войска)твърди се, че е имало в далечното минало край сегашното село в 
специален укрепен лагер. Тази кохорта е охранявала началото на пътя, който 
минавал през Средна гора и продължавал през Твърдишкия проход в Стара 
планина. В подкрепа на тази версия са и няколкото топоними, свързани с този 
период от историята на страната – римския.

Сведения за селото на преселниците в Бесарабия пръв дава руският изсле-
довател Аполон Скалковски: «…основана от румелийски българи в 1830 го-
дина, името си колонията е получила от селището със същото име в Румелия, 
откъдето е произлязла по-голямата част от местните българи. Жителите на ко-
лонията се отличават с добри стопанства, градинарство, винарство и нравстве-
ност. Къщите са 116, църква 1, каменна, прекрасно построена, жителите са 105 
семейства от 976 души, земята е 4560 десетини (11). Говорейки за названието 
на селището, А. Скалковски безспорно има предвид не официалното доскоро 
название на селото (Кирютня), а названието Кортен, с което жителите на се-
лото никога не са преставали да си служат. Това название от октомври месец 
1990 година по молба на жителите най-сетне бе утвърдено като официално 
название на селото от властите на Република Молдова. 

Що се отнася до названието Кирютня, утвърдено от руския император през 
януари 1832 г. наред с названията на други нови селища в Бесарабия, то него-
вият произход също не е много ясен. От една страна названието Кирютня има 
определено съзвучие с названията Кортен и Коритен, а от друга – почти напъл-
но се покрива с местните татарски названия Бююк Кирют и Кючюк Кирют, 
които се срещат по старите карти на Бесарабия (например на картата на Бауер 
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от втората половина на ХVІІІ в.).
В окончателното формиране на официалното до 1990 г. название на сели-

щето вероятно е оказал влияние и руският език. Сравни например: Плевен – 
Плевна, Сливен – Сливна или рус. Ельня, а в нашия случай: Коритен – Кортен 
– Кирют/ен/ - Кирютня.

За селото в Бесарабия дава сведения и Й. Титоров: „Официалното  име 
на това село е Кирютне, а жителите му го наричат Кортен. Днешните жители 
от това село са потомци на изселници от село Кортен, находящо се в Южна 
България (Старозагорски окръг, Новозагорска околия). Впрочем, селото Ки-
рютне е забелязано „Кортен” и в „Карта Бесарабской губернии”, приложена 
към съчиненията на П.А. Крушевана „Бессарабия”. Село Кирютне е населено 
с българи и е основано през 1830 година, има хубава църква и работна земя 
4560 десятини” (12).

През 1832 г. в бесарабското село Кортен са живели 110 семейства. Запазен 
е списъкът на жителите му от преброяването на населението през 1835 г., така 
наречената „ревизская сказка”, в която са включени 105 семейства с 668 души. 
След Кримската война (1853-1856) в селото се заселили още български семей-
ства, които дошли от югозападната част на Бесарабия, преминала след мирния 
договор към Молдовското княжество (по това време все още васал на Турция).

Преселниците от Кортен са били предимно земеделци. Тук, на новото мяс-
то в Бесарабия, те започнали да отглеждат зърнени култури (ръж, царевица, 
пшеница, овес, ечемик) и лозя. Занимавали са се също така и със животновъд-
ство, като отглеждали крави, овце, кози, коне, магарета. Кортенци са използ-
вали предимно тези оръдия на труда, които са си донесли от България. Голяма 
част от преселниците са имали каруци с впрягове.

Кортенци са добри лозари. Според старите хора в селото от България са 
били донесени лозови пръчки от няколко вида грозде, някои от които добре се 
знаят и сега: бяла торба, държанка, каравълчевка и др.

С нарастване броя на жителите в с. Кортен, както и в другите селища в 
Южна Бесарабия, постепенно са намалявали размерите на личните дялове 
земя. Това е било една от най-важните причини за изселване на много жители 
от селото още в началото на 40-те години на ХІХ в. в други села и места в Бе-
сарабия. 

В края на ХІХ и в началото на ХХ в. положението на жителите на селото 
още повече се е влошило. Това е накарало част от тях да напуснат селото и да 
основат на други места в Бесарабия още няколко села и махали, като: Новия 
Кортен (Шленгяра), Викторовка (Тутувана), Стояновка, Антоновка, Димитро-
вка, Максимени, Българ`ийка, а също така да се заселят и в други села: Манук-
бей, Казанджик, Циг`анка и т.н.

В резултат на извършената от царското правителство в Русия аграрна ре-
форма (известна като столипинска) в началото на ХХ в. десетки семейства от 
Кортен се заселват в Тургайските степи (днешен Казахстан).

През времето на румънското управление в Бесарабия (1918-1940) десетки 
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семейства от Кортен са били принудени да напуснат селото и да търсят по-
добър живот в Бразилия, Уругвай и в други страни на Южна Америка. След 
време някои се завръщат.

През 1844 г. в с. Кортен е било основано начално училище. През 1858 г. и 
селото било открито народно училище, а малко по-късно и училище на минис-
терството на народното образование. Преподаването в училищата се е водело 
предимно на руски език, но някои учители обучавали децата и на български 
език. От запазените много оскъдни сведения за учителите българи в селото 
през ХІХ в. е известно например, че тук за кратко време е бил учител Димитър 
Филов от Калофер (приятел на Хр. Ботев от детските му години), който впо-
следствие е взел участие в Освободителната руско-турска война (1878-1879) 
като опълченец и в бунта на русофилите в Русе, където починал от рани.

През времето на румънското управление в Бесарабия обучението в селото 
се е водело на румънски език (13).

Сега в селото има две детски градини, средно училище, училище за деца 
със забавено развитие, в които обучението се води на руски език, но в които 
българският език все пак се изучава като отделен предмет. Българският език в 
селото се изучава от 1986-1987 учебна година, първоначално, в продължение 
на две учебни години, факултативно, а след това и до ден днешен като редовен 
предмет за учениците от всички класове. Предполага се също така децата зана-
пред да се учат на родния си български език и в детските градини. По редица 
причини, обективни и субективни, обучението на роден език в училището все 
още не е получило разширение.

Във връзка с изработването на диалектен атлас на българските говори в 
СССР говорът на с. Кортен в Бесарабия е проучван през 1948 г. от група съвет-
ски българисти с ръководител Л.С. Плотникова и е картографиран под № 7 в 
„Атлас болгарских говоров в СССР” (14).

На Л.С. Плотникова принадлежи работата „О некоторых особенностях го-
вора села Кирютня Конгазского района Молдавской ССР” (15), в която се да-
ват сведения за историята на селището, изнасят се и се характеризират, макар 
и не винаги адекватно, според нас,  някои особености, свързани с фонетиката, 
морфологията и лексиката на говора.

В едно от изданията от поредицата „Статьи и материалы по болгарской 
диалектологии” (16) са публикувани три текста, записани през август месец 
1948 г. в с. Кортен в Бесарабия. 

От съветската българистка Э.И. Зеленина е съставен „Сравнительный те-
матический словарь трех болгарских сел Молдовии”, включващ лексика от се-
лата Кортен, Твърдица и Кирсово (17).

Фолклорни материали, а именно народни песни и мелодии от село Кортен 
в Бесарабия, са записани от проф. д-р Н. Кауфман, които до известна степен 
също могат да се използват и за лингвистични цели (18).

Като сведение за говора заслужава внимание и кратката характеристика 
на горепосочената работа на Л.С. Плотникова, която дава проф. Ст. Стойков в 
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„Нови проучвания на българските говори в Съветския съюз” (19). 
Публикувани са също така и изследвания, свързани с говора на с. Кортен, 

Новозагорско. Това е работата на съветската българистка Т.В. Попова „Из бол-
гарской диалектной морфонологии /чередования в глаголе с. Кортен/” (20), а 
също така и статията на А. Манолева „Наименования на змията и видовете 
змии в с. Кортен, Новозагорско” (21). Т.В. Попова и Л.Э. Калнынь, от бившия 
СССР, изследват фонетиката на двете  едноименни села в Молдова и България 
в обширния труд: „Фонетика двух болгарских говоров, функционирующих в 
разной языковой ситуации” (22), публикуван в Москва през 1993 г.

Публикации, засягащи едни или други явления, характерни за говора на 
с. Кортен в Молдова и на с. Кортен в Новозагорско, са направени и от езико-
ведите Ив. Кочев, В. Кондов и др. (23). Книгата ми „Кортенските колонии в 
Бесарабия. Ономастика. Език” излезе от печат през 2003 г. и освен топонимия 
и антропонимия включва кратка характеристика, речник и текстове, свързани 
с езика на кортенци в Бесарабия.

В „Атлас болгарских говоров в СССР” говорът на с. Кортен в Молдова е 
картографиран с № 7. 

В „Български диалектен атлас” (24) говорът на с. Кортен, Новозагорско, е 
картографиран с № 3147.

Езикът на кортенци в Новозагорско и в Молдова спада към подбалканския 
(сливенския) говор, който се характеризира със следните особености:

1. Гласна -а вм. стбълг. голяма носовка под ударение в глаголното оконча-
ние за 1 л., ед. ч., сег. вр. (мит`а, мур’`а, нарид’`а, плит`а, чит`а) и при имената 
от ж. р. на –а (гур`а, мъгл`а, рък`а, уд`а). В 3 л., мн. ч., сег. вр. глаголните фор-
ми, а също така и членуваната форма на същ. имена от ж. р. на съгласна (кал, 
кръф’, сол’) имат гласна –`а (мит`ът, плит`ът, чит`ът; калт`ъ, кръфт`ъ, султ`ъ). 

Глаголите от 2 спр. в говора обаче с мека предходна съгласна в 3 л., мн. ч., 
сег. вр. имат гласна –`е (вар`ет, мур`ет, нарид`ет). 

В  говора на кортенци в Бесарабия членуваната форма на същ. имена от 
ж.р. на гласна (гур`а, мъгл`а, рък`а, уд`а) има гласна –а (гур`ата, мъгл`ата, 
рък`ата, уд`ата). 

2. Изговор на гласна –`а вместо стбълг. ятова гласна в края на думата 
под ударение дв’а, дубр’`а, къд’`а, вид’`а, умр’`а) и на гласна –ъ без ударение 
(гор’ъ, зим’ъ, лет’ъ). 

Старите двойствени форми  в говора на кортенци в Бесарабия  колене, 
рамене, криле обаче имат гласна –а и гласна –е (кулин`а, рамин`а, крил`а и 
кулин`е, рамин`е, крил`е).

В числителното две и в наречията добре и къде в говора обаче – и гласна 
-`е (две, къ/д`е).

3. Редукция на неударената гласна –и в –ъ пред твърди срички или пред 
съгласни в следударено положение в суфиксите –ин, -ина, -ино, -ини  и –ик 
(т`урч’ън, б`ългар’ън; `ист’ъна, с`утр’ъна; б`аб’ън, Д`онк’ън; пунд`ел’н’ък, 
ф`торн’ък).
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В говора на кортенци в Бесарабия обаче се наблюдава редукция на –и в 
–ъ предимно пред съгласни в суфиксите –ин, -ина, -ино, -ини и пред други 
сонорни съгласни (б`ългар’ън, гага`уз’ън, мулдув`ан’ън, т`урч’ън; х`од’ъл, но 
пунд`ел’ник, фт`орник). Точно тази особеност е една от най-характерните ези-
кови особености за подбалканския (сливенския) говор.

Освен това в говора се наблюдава и редукция на –е в –ъ предимно пред 
сонорни съгласни (в`ес’ъл, п`еп’ъл; х`од’ъл, д`ев’ър), а също така понякога и 
пред несонорни (д`ев’ът, д`ес’ът, з`ав’ът, т’ъз`ек’) в предударено и следударе-
но положение. 

4. Преглас на групата дн в нн/н: гл`анна (гладна), ин`а, ин`о, ин`и(една, 
едно, едни), п`анна (падна), пр`ънна (пръдна) с`енна (седна).

В говора на кортенци в Бесарабия това явление е доста разпространено 
(ж`енна, ср`янна), но има случаи когато прегласът не се извършва: б`една, 
кум`една.

Крайно ударение при някои глаголи в минало свършено време (аорист): 
глидах, глида, глида, глидахми, глидахти, глидаха; нус`их, нус`и, нус`и, 
нус`ихми, нус`ихти, нус`иха; худ`их, прав`их.

В езика на кортенци от Бесарабия обаче ударението в тези глаголи си остава 
върху основата: гледам – гл`едах, гл`еда, гл`еда, гл`едахми, гл`едахти, гл`едаха; 
нося – н`ос’ъх, н`оси, н`оси, н`ос`ъхми, н`ос’ъхти, н`ос’ъха; х`од’ъх, пр`айъх. 

5. Съществена особеност, според проф. Ст. Стойков (25), на подбалкан-
ския говор, която го отделя от централния балкански говор, е липсата на аг-
ломеративни форми при одушевените съществителни имена от мъжки род: 
д`адух на Ив`ан, пув`иках П`енчу.

В езика на кортенци от Бесарабия обаче се наблюдава обратното, т.е. нали-
чието на тези така наречени агломеративни (падежни, родително-винителни) 
форми: к`азах на д’ада, х`од’ах при т`ет’а, пув`иках Г’орг’а, като по този начин 
говорът се свързва с тъкмо с централно-балканския говор, а не с подбалкан-
ския.

Още една интересна особеност свързва езика на кортенци в Бесарабия с 
централния балкански говор. И това е прегласът на етимологично а в е пред 
мека сричка или мека съгласна: джам – джемчи, жаба – жеби, йасла – йесли, 
йал – йели, пийан – пийени, шапка – шепки; йеш - йешти, фч`ер’ън, чеша и др.  

Въз основа на някои по-дребни особености, преди всичко морфологични, 
в подбалканския говор се очертават два подговора: източен, който обхваща 
Сливенско, Карнобатско, Ямболско и Бургаско, и западен, който обхваща Ста-
розагорско и Чирпанско. Така например в западния подговор личното местои-
мение за 3 л., ед. ч., ж. р. е гъ вместо я: зим`и гъ, п`итъй гъ.

В езика на кортенци от Бесарабия личното местоимение за 3 л., ед. ч., ж. р. 
е я: зим`и  я, п`итъй я. Тази особеност, безспорно, го свързва с подбалканския 
източен (сливенски) подговор. 

Проф. Ст. Стойков твърди, че подбалканският (сливенският (26) говор със 
своите особености представя до известна степен преход от балканските към 
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рупските говори (27). 
Както се вижда от направения сравнителен анализ относно принадлежнос-

тта езика (говора) на кортенци от Бесарабия към подбалканския говор, не са 
малко особеностите, които го свързват и с централния балкански говор, а също 
така и с други български говори.   

Бележки
1. Маринов, Димитър. Селища с българско население в Северния Буджак, 

Велико Търново, 2013, с. 51-58.
2. Советская Молдавия. Краткая энциклопедия, Кишинев, 1982, с. 81.
Буджак в ХVІ-ХІХ в. е название на историческа област, разположена в юго-

източната част на Бесарабия между устията на реките Дунав, Днестър и Прут.
3. Енциклопедия България, С., 1978, т. 1, с. 270.
Бесарабия е историческа област в Югоизточна Европа, между реките Дне-

стър, Дунав и Прут. От 680 до 1001 година е в границите на Първата българска 
държава.

4. Енциклопедия България, С., 1984, т. 4, с. 713.
Онгъл: относно местонахождението му съществуват различни мнения. На-

лага се  мнението, че Онгъл може да бъде локализиран върху обширна тери-
тория, която се простира от делтата на Дунав до долното течение на Днепър.

5. Атанасов, Г., Народите на Бесарабия, Век-21, № 6, 1991.
6. Балкански, Тодор, Аспар ери : Аспаз ери – старинно хазарско, пече-

нижко и куманско име на България и Бесарабия. -  В: Българите в Северното 
Причерноморие, т. ІХ, Одеса, 2007, с. 397 – 403.

7. Греков, М., Спомени, С., 1971, с. 237 – 238.
8. Табанов, Н. и др. , Кортен в миналото и сега, 1965, с. 6.
9. Енциклопидия България, С., 1982, т. 3, с. 562.
10. Юбилеен сборник. Българско село, С., 1931, с. 302.
Тук погрешно се твърди, че с. Кортен в Бесарабия е основано по време на 

„Севастополската”, т.е. Кримската война (1853-1856). Както посочват всички 
други източници, селото е основано през 1830 г.

11.  Скальковский, А., Болгарские колонии в Бессарабии ив Новороссий-
ском крае, Одесса, 1848, с. 158.

12. Титоров, Й, Българите в Бесарабия, С., 1905, с. 301.
13. Новаков, С.З., Н.Н. Червенков, Прошлое и настоящее села Кирютня, 

Кишинев, 1980, с. 5-13.
14. Бернштейн, С.Б., Е.В. Чешко, Э.И. Зеленина, Атлас болгарских говоров 

в СССР, М., 1958, с.38.
15. Плотникова Л.С., О некоторых особенностях говора села Кирютня Кон-

газского района Молдавской ССР. – В: Ученые записки Института славянове-
дения, М., 1950, т. 2, с. 260 – 269.

16. Тексты. – В: Статьи и материалы по болгарской диалектологии, вып. 9, 
М., 1960, с. 153 – 157.



113

17. Зеленина, Э.И., Сравнительный тематический словарь трех болгарских 
сел Молдавии. –В: Българска диалектология. Проучвания и материали, кн. 10, 
С., 1981.

18. Кауфман, Н., Народни песни на българите от Украинска и Молдавска 
ССР, С., т.1 и 2, 1982.

19. Стойков, Ст., Рецензии. Нови проучвания на българските говори в Съ-
ветския съюз. – В: Известия на Института за български език, С., кн. 4, 1956, с. 
454 – 455.

20. Попова, Т., Из болгарской диалектной морфонологии (чередования в 
глаголе в говоре с. Кортен) – В: Славянское и балканское языкознание. Про-
блемы диалектологии, М., 1986, с. 45 – 59.

21. Манолева, А., Наименования на змията и видовете змии в с. Кортен, 
Новозагорско. – В: Български език, ХХХVІІ, 1987, кн. 4, с. 312 – 315.

22. Калнынь, Л.А., Т.В. Попова, Фонетика двух болгарских говоров, функ-
ционирующих в условиях разной языковой ситуации. – В: Исследования по 
славянской диалектологии, 2, М., 1993, с. 5 – 191.

23. Гургуров, Д., как Кирютня стала Кирютней. – В: Знамя (Чадыр Лунга), 
от 26 август 1986 г.

Кочев, И. 
- За сонорния тип фонологични основи (въз основа на материали от 

селата Кортен, Новозагорско и Кортен, Бесарабия). – В: Български език, 
кн. 6, 1989, с. 491 – 494.

- За диагностиращите черти на българските диалекти. –В: Български 
език, кн. 4, 1991, с. 307 – 310.

Кондов, В
- .,Есть такое село… - В: Молодежь Молдавии, от 2 април 1981 г.
- О названии села Кирютня. –В: Знамя (Чадър Лунга), от 23 януари 

1983 г.
- За чуждоезиковото влияние върху кортенския говор в Бесарабия. 

–В: Родно слово (Кишинев), бр. 89 – 94, декември 1992 г.
- Кортенският говор в Бесарабия. Дисертация за получаване на науч-

ната степен „кандидат на филологическите науки”, С., 1993.
- Фонемен състав и дистрибуция на звуковете в бесарабския говор на 

с. Кортен. – В: Проблемы языка, истории и культуры болгарской диас-
поры в Молдове и на Украине, Кишинев, 1993, с. 68 – 83.

- Едно интересно явление в езика на българите от Бесарабия (като ре-
зултат на морфологична интерференция между български и руски език). 
– В: Български език, кн. 2, С., 1999/2000, с. 50-55.

- Ономастиката на с. Кортен, Тараклийски район на Бесарабия. -В: 
Български език, кн. 2, София, с. 94-114.

- Кортенските колонии в Бесарабия. Ономастика, Език, В.Търново, 
2005, 216 с.

- К вопросу о гагаузско-болгарских языковых связях (по материалам 



114

болгарского говора села Кортен, Р. Молдова). – В: Республиканская науч-
но-теоретическая конференция, посвященная 16-летию Комратского го-
сударственного университета “Наука, культура, образование”, 9 февраля 
2007 г., Комрат, с. 26-28.

- Българските фамилни имена в Бесарабия и руското езиково вли-
яние, В: Дунав – Днестър. Годишник на Тараклийския държавен уни-
верситет „Григорий Цамблак”, 2, Кахул, 2010; в: Приятели за науката. 
Сборник в чест на проф. д.ф.н. Тодор Балкански по случай неговата 65-та 
годишнина, Велико Търново, 2009,  с. 195-202.

Пейкова, Е., Първо кортенско име. – В: Родно слово (Кишинев), бр. 67, 
август (130), 1991.

Петкова, Ю.,
- Характеристика на собствените имена от с. Кортен (Новозагорско), 

включени в османски документи. – В: Състояние и проблеми на българ-
ската ономастика, Велико търново (Материали от Втората кръгла маса и 
Първата национална конференция по българска ономастика, състояли се 
на 14 юни 1990 и на 21-25 октомври 1991 г. във В. Търново), 1994, кн. 2, 
с. 53 – 67.

- Топонимията на Новозагорска околия (за с. Кортен с. 80 – 84), С., 
2007.

Чеботарь, П., Откуда ты, название? Кирютня. – В: Знамя (Чадър Лунга), от 
3 декември 1983 г.

24. Български диалектен атлас, т. 1, С, 1964.
25. Стойков, Ст. Българска диалектология, С., 1968, с. 80 – 81.
26. Панайотов, П., Сливенският говор. – В: Сборник за народни умотворе-

ния, наука и книжнина, т. ХVІІІ, С., 1901.
27. Стойков, Ст., вж., с. 81.



115

Марина ЮРОВСКАЯ
Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак”

Актуальность изучения экономической терминологии на уро-
ках английского языка на специальности 

«Бухгалтерский учет»

В наше время, когда знание английского языка становится скорее нормой 
(компьютерная, экономическая и политическая терминология базируются на 
английском языке), мы можем говорить об английском языке как о языке меж-
дународного общения. 

Время, в которое мы живем, — это время утраты старых экономических 
догм, время новых профессий, время формирования новой экономической 
культуры. Магическое слово «рынок», прозвучавшее на первых съездах на-
родных депутатов, символизировало этот поворот в экономическом развитии. 
За ним последовала целая лавина новых «экономических» слов — хронологи-
ческих маркеров происходящих перемен. Экономическая терминология смела 
границы традиционного узкопро-фессионального употребления. Она щедро 
выплеснулась на книжные лотки в виде многочисленных актуальных изданий 
по менеджменту и маркетингу, лизингу и консалтингу, бухучету и аудиту и 
мн. др., зазвучала в устной речи на радио и телевидении. В условиях инфля-
ции «курс доллара» стал не менее актуальной информацией, чем сводка по-
годы. Большинство ключевых экономических терминов оказались «на слуху» 
у значительной части общества. Они стали материалом для языковой шутки, 
обыгрывались на эстраде, осваивались в непринужденной бытовой речи, не 
становясь при этом для многих более понятными в своей экономической сути. 
В этих условиях не могло не возникнуть повышенного внимания к активно 
формирующейся экономической терминосистемы, что обусловливает, как мне 
кажется, актуальность избранной темы.

Сегодняшние дни это не только время становления новой модели экономи-
ки, очередной попытки Молдовы встать на путь европейского развития. Это и 
время осмысления и типологического описания уходящей экономической ре-
альности — обществ однотипной экономической структуры. В условиях рын-
ка каждый человек вынужден стать «экономистом поневоле», т. е. научиться 
считать, анализировать, прогнозировать, искать пути выживания в нестабиль-
ной ситуации. Новые ценности, новые критерии успеха, расчетная психология 
как неизбежный элемент «рыночного поведения» формируют новые стереоти-
пы экономического поведения и их оценку в массовом сознании.

Языковым аналогом происходящих социально-экономических перемен яв-
ляется замена монолога (редистрибуция) на диалог (рынок). Этот переход, в 
частности, наглядно объективируется в актуализации ситуаций и соответству-
ющих им жанров делового общения. На смену монологическим по своей сути 
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ситуациям с иерархически организо-ванной ролевой структурой (совещания, 
заседания, конференции и др.) пришел в качестве ведущего диалогический 
жанр — «переговоры». Становление рыночной экономики как субъектно ори-
ентированной означает усиление личностного начала. Тенденция к усилению 
личностного начала, к диалогизации в настоящее время захватывает всю сфе-
ру социального общения и вторгается в язык, определяя изменения в совре-
менной языковой ситуации в целом и конкретных речевых сферах, в том числе 
в языке экономики.

Экономические процессы последних лет обусловили многие языковые 
преобразования. Активнее всего новые формы общественных отношений про-
явились в разнообразных семантических изменениях.

Слово «застой» как термин, обозначающий «время замедленного развития 
экономики», также оторвалось от своего первичного употребления (застой в 
крови, застойные явления в легких) и переместилось в сферу экономической 
жизни.

Происходит освобождение семантики слов от политической и идеологиче-
ской коннотации слова: бизнес, коммерсант, предприниматель, частник утра-
тил идеологические приращения негативного плана. Они обычно снабжались 
ранее комментарием, относящим данные понятия к жизни капиталистическо-
го общества.

Ныне нейтральное слово, отражающее современную реальность, «пред-
приниматель» в ранних изданиях Словаря С.И.Ожегова, Н.Ю. Шведовой (в 
частности в 1975г.) [1, стр.245]: определялось так: 1) капиталист, владеющий 
предприятием;

2) предприимчивый человек, делец.
А делец в свою очередь получал дефиницию: человек, который ловко ведет 

свои дела, не стесняясь в средствах для достижения своекорыстных целей.» 
Вот выписки из последнего издания словаря С.И.Ожегова, Н.Ю.Шведовой 
(1998г.) [2, стр.388]: 

«предприниматель:
1) владелец предприятия, фирмы, а также вообще деятель в экономиче-

ской, финансовой среде
2) предприимчивый и практичный человек.»
А вот значение слова «делец» в новой формулировке – человек, который 

успешно (иногда не стесняясь в средствах) ведет дела (биржевые дельцы, тем-
ные дельцы)». Как видим, слово «делец», сохранившее негативную оценку, 
правда, несколько смягченную, заменено на нейтральное. Среди семантиче-
ских процессов в лексике особо стоит вопрос об изменении значений; пере-
осмыслении слов.

Изменения в значении слов происходит в речи, которая основывается на 
отборе и сочетании языковых единиц. Отбор определяется парадигматически-
ми отношениями данных языковых единиц, сочетании их – синтагматически-
ми отношениями.
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Дифференциация значений внутри синонимических рядов слов, вызван-
ная определенным давлением одних из членов этих рядов на другие, наглядна 
в случае заимствований, когда между синонимическими единицами происхо-
дит своеобразное «перераспределение смыла», вызванное появлением новых 
синонимов:

девальвация – обесценивание
оферент – предлагатель
гарант – поручитель
инвестор – вкладчик
контракт – договор – соглашение.

Другой процесс, связанный с речевым общением, с сочетанием слов нахо-
дит выражение в тексте. В устойчивых контекстах иногда формируется новое 
значение слова, которое затем как бы вычленяется из словосочетания и закре-
пляется за словом как таковым.

Таким образом, постоянное или частое употребление слова в определен-
ных сочетаниях, в определенных речевых контекстах может отразиться в на 
его значении:

банк – ипотека
банк – дилер
банк – эмитент
банк – гарант
банк – акцептант (банк, принявший на себя обязательство уплатить 

по представленному векселю, счету);
бизнес – трест
бизнес – центр
бизнес – шоу
бизнес – клуб

Здесь слово «бизнес» приобретает черты аналитического прилагательного.
Термины, с помощью которых общаются специалисты конкретной обла-

сти знания, представляют собой особые когнитивные структуры - фреймы, 
требующие соответствующего поведения. При изучении организации и дина-
мики языковых категорий обнаруживается не только сложносистемное стро-
ение языка, но и влияние сознания и других когнитивных структур на любое 
построение в языке и дискурсе. В поле зрения ученого оказывается не столь-
ко сама категория, сколько внутренняя сторона ментальной репрезентации, 
особенности структурирования непосредственного опыта человека. Поэтому 
важно выявление того, какие именно концепты (по структуре, по содержанию 
и по степени конкретности) лежат в основе терминологической номинации и 
более всего способствуют фиксации, хранению и передаче научных знаний".

И, наконец, многочисленную группу, которая на сегодняшний день пред-
ставляет собой открытый ряд, составляют иноязычные заимствования. Они 
отражают прежде всего тенденцию к интернационализации экономической 
терминологии, что существенно стимулируется наличием прямых и непосред-
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ственных контактов с иностранными партнерами.
Назовем наиболее употребительные слова, которые вышли за границу 

узкопрофессионального употребления. Они встречаются на страницах газет, 
журналов, звучат на радио и ТВ, присутствуют в разных видах рекламы: ме-
неджмент, маркетинг, консалтинг, дилинг, инжиниринг, холдинг, лизинг, кли-
ринг, селинг, демпинг, франчайзинг, трансферт, офф-шор, аудит, реституция, 
дилер, дистрибьютор, риэлтер, спонсор, чартер, фьючерс, лот, дивиденды, 
эмиссия, ипотека, ноу-хау, тендер, депозитарий и др. 

Одним из наиболее живых и социально значимых процессов, происходя-
щих в современном русском языке – процесс активизации употребления ино-
язычных слов (преимущественно из английского языка, американизмы). Надо 
говорить об активизации употребления этих слов, а не только о новых заим-
ствованиях, поскольку наряду с появлением неологизмов наблюдается расши-
рение сфер использования экономической терминологии.

Условиями заимствования считается двуязычие, т.е. результат террито-
риального контакта двух народов. Сюда относятся также такие виды речевой 
деятельности, как чтение, перевод, комментирование иностранной прессы, 
участие в международных конференциях, конгрессах. Другим условием заим-
ствования может служить то, что в обществе возникает предрасположенность 
к принятию новой иноязычной лексики.

Однако на этой волне удовлетворения потребностей языка всплыло мно-
го словесного хлама, засоряющего язык. Иностранное слово стало не только 
не обходимым, но и престижным. В таком случае мера и избирательность в 
применении иноязычной лексики начинает утрачиваться. Побеждает общий 
настрой, мода. Вот некоторые лексические параллели, свидетельствующие об 
отсутствии необходимости в заимствовании, поскольку существуют лексиче-
ские эквиваленты:

конверсия – преобразование,
стагнация – застой,
консенсус - согласие,
реклама (фр.) – паблисити.

О чрезмерной тяге к «чужому» слову свидетельствует современная тен-
денция к использованию вместо русского слова иноязычного.

Обычный магазин сменили названия супермаркет, мини-маркет, активно 
представлено и название бутик (фр. – торговая лавочка), которое в русском 
употреблении «повысилось в ранге» - это обозначение модного, элитного са-
лона – магазина, где предлагаются дорогие товары.

При более дифференцированном подходе к определению причин заим-
ствования выделяют обычно следующее:

Потребность в наименовании новых явлений, понятий: инфляция, бизнес, 
приватизация.

Необходимость в специализации понятий: маркетинг (рынок), менед-
жмент (управление), аудит (ревизия), лизинг (арендная сдача с выкупом по 
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мере дохода).
Специализация наименований может быть дифференцированной. На-

пример: спонсор – лицо, оказывающее финансовую поддержку, импресарио 
– предприниматель, устроитель зрелищ; антрепренер – частный театральный 
предприниматель; промоутер – тот, кто способствует продвижению на рынке, 
покровитель.

На общем фоне широкого заимствования «заморское слово» оказывается 
престижным, звучащим красиво. В таком случае и само понимание слова ока-
зывается приподнятым. Например: офис (контора), аудитор (ревизор), фран-
чайза (предприниматель).

Иноязычная лексика проникает во все сферы жизни современного обще-
ства, входит в повседневный быт, заменяет русские привычные слова, включа-
ет в себя наименования, обозначающие понятия, прежде считавшиеся принад-
лежностью капиталистического мира.

Эти слова вошли в нашу жизнь вместе с понятием, которые они обознача-
ют. Теперь это и наша жизнь: бизнес, фирма, коррупция, холдинг, мониторинг.

Иноязычное слово не только грамматически вживается в русское словесное 
окружение, но и подчас приспосабливается к русскому словоупотреблению. 
Так слово «ферма» уже давно приобрело одно из новых значений – «частное 
хозяйство или сельскохозяйственное предприятие на собственном или арен-
дуемом земельном участке. Отсюда фермер – «владелец такого предприятия». 
Но в современном русском языковом сознании фермер – это житель деревни, 
часто ново – приезжий, финансово самостоятельный.

Приведенные примеры могут создать впечатление перенасыщенности со-
временной русской речи иноязычными словами. На первый взгляд это так, на 
самом деле здесь надо говорить об известной распределенности иноязычных 
слов. В наибольшей степени экономическими терминами насыщены газетные 
и журнальные тексты, касающиеся экономики.

Словообразование в высшей степени подвижно, в его системе заложены 
большие потенции, реализация которых практически не ограничена. Словоо-
бразование тесно связано с фонологией, морфологией, синтаксисом.

Язык экономики, как и язык любой другой терминологической сферы, не 
располагает какими-то особыми приемами образования терминов. Использу-
ются способы словообразования, характерные для всего литературного языка.

Способы словообразования, типы и формальные словообразовательные 
средства (суффиксы) черпаются в самой словообразовательной системе, соб-
ственно новыми оказываются только номинации, единицы наименования.

Современные СМИ оказались средоточием тех процессов, которые проис-
ходят в русском языке, в том числе в его словообразовании. Более того, имен-
но газета, резко изменившая свой облик и направленность, стимулирует эти 
процессы. И хотя способы, типы и средства в принципе остаются прежними, 
активно изменяется характер наименований, которые образуются с помощью 
этих способов и средств. В известные словообразовательные типы вмешивает-
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ся весь главный и новый лексический материал.
В наши дни экономическая терминология вышла далеко за границы «есте-

ственной среды обитания» — сферы профессионального общения. Ее упо-
требление актуализируется в широком спектре коммуникативных ситуаций и 
соответствующих им типах и жанрах речи. Конституирующим фактором, объ-
единяющим все «разновидности экономической речи», является фактор темы, 
т. е. это экономика во всех ее ипостасях. Тема, фрагмент действительности, 
стоящей за текстом, и определяет присутствие в нем экономической терми-
нологии. Прочие параметры могут варьироваться: форма речи (письменная/
устная); тип общения (личное/публичное, непосредственное/опосредованное, 
официальное/неофициальное); характер заполнения позиций говорящий/ адре-
сат (в зависимости от реализуемой в акте коммуникации социальной роли, от 
количественных показателей — один/много и качественного наполнения этих 
показателей); коммуникативные интенции партнеров, во многом определяю-
щие характер речевого жанра (жанры чисто информативного, аналитического, 
полемического, побудительного характера и др.). Многообразные сочетания 
названных параметров могут давать разные типы текстов, в которых представ-
лена экономическая терминология.

Естественно, центральной зоной функционирования экономической лек-
сики является специальная речь (в письменной/устной форме). В этом слу-
чае партнеры коммуникации выступают как носители одной социальной роли 
(это речь профессионалов для профессионалов). Замещение позиции адресата 
«неспециалистами» дает разные типы научно-популярной речи. Разговор на 
экономические темы в бытовом повседневном общении — типичная приме-
та времени. В подобных случаях партнеры коммуникации — неспециалисты, 
«экономисты поневоле», в активный словарный запас которых попадают эко-
номические термины (ваучер, приватизация, крупные купюры, курс доллара 
и т. п.). Неперсонифицированный массовый адресат характерен для средств 
массовой коммуникации (письменной — газеты, журналы; устной — радио, 
ТВ). При этом одни издания (передачи) рассчитаны на специалистов, другие 
на широкого читателя (зрителя, слушателя). Массового адресата имеют и не-
которые жанры городской речи — вывески, объявления (купля-продажа, найм, 
обмен, услуги и др.), устная уличная реклама и нек. др. Особой зоной функ-
ционирования экономической лексики является литература — мемуарная и 
художественная.

В работе в качестве материала, отражающего «жизнь» экономической тер-
минологии в разных типах речи, приводятся фрагменты текстов разной функ-
циональной принадлежности (тексты строгих жанров специальной речи при-
влекались в качестве иллюстративного материала, поэтому в данном разделе 
они не используются).

Средства массовой информации в настоящее время служат основным «ин-
струментом» внедрения экономической лексики и экономических знаний. Ве-
лика доля экономической тематики на ТВ.
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Телевизионная реклама активно вторгается в повседневную жизнь, рас-
ходится в цитатах. Напомним лишь некоторые из них: «Ну очень смешные 
цены!», «Мы сидим, а денежки идут!», «Это больше чем стипендия. Это луч-
ше, чем стипендия. И это только начало». Своеобразным ретранслятором теле-
визионной рекламы становятся газеты. Реплики телевизионной рекламы дают 
названия рубрикам. 

Экономическая проблематика, экономическая терминология присутствует 
не только на страницах специальных изданий, но и на газетной полосе боль-
шинства попу-лярных газет.

Употребление терминов может сопровождаться толкованиями, например: 
«Вышел в свет первый журнал по вопросам аудита и контроллинга. Термин 
«контроллинг» объединяет управленческий и бухгалтерский учет и анализ хо-
зяйственной деятельности на уровне предприятия». 

Средства массовой информации становятся не только популяризаторами 
экономических знаний. Они пытаются воздействовать на читателей, рекомен-
дуя модели поведения в новой экономической реальности (куда вложить вау-
чер, кому доверить деньги и др.). 

Нельзя забывать также и о том, что большинство наших молодых специ-
алистов выезжают на работу за границу. Введение экономической термино-
логии на английском языке, умение вести бизнес корреспонденцию, а также 
деловые переговоры очень поможет им в их будущей работе.
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OPERAŢIONALIZAREA PRINCIPILOR DIDACTICE ALE 
STUDIULUI LIMBII NEMATERNE ÎN  ŞCOALA ALOLINGVĂ 

Autonomia metodicii limbii nematerne ca ştiinţă pedagogică presupune în mod 
implicit şi un anume specific al său, care o deosebeşte nu numai de pedagogie, di-
dactică şi alte ştiinţe înrudite, ci permit şi o delimitare a ei de metodica limbii ma-
terne şi aceea a limbilor străine.

Aşa cum s-a menţionat mai sus, metodica limbii nematerne, spre deosebire de 
cea a limbii materne, are o sarcină mai complicată – de a elabora modalităţi maximal 
eficiente de învăţare a celei de a doua (a treia) limbi concomitent cu limba-bază. 
Deci, însuşi obiectul de studiu este diferit.

Specificul metodicii limbii nematerne rezidă, fireşte, şi în scopurile, sarcinile 
şi conţinutul instruirii, care sunt toate deosebite de cele ale metodicii limbii ma-
terne. Concludenţă în acest sens este confruntarea scopurilor finale ale celor două 
metodici. Metodica limbii materne are drept scop principal înzestrarea elevilor cu 
un bagaj de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi din domeniul limbii, ce le-ar asigura 
respectarea normelor limbii literare în toate sferele de activitate socială.

Metodica limbii nematerne urmăreşte scopul de a le cultiva elevilor aptitudini 
de vorbire fluentă sau ceea ce numim în mod curent competenţă lingvistică, adică 
priceperea de a înţelege şi formula enunţuri corecte în limba învăţată. Aşadar, nive-
lul de pregătire la limba maternă este net superior celui de la limba nematernă [1].

Realizarea scopului principal al instruirii la limba nematernă necesită şi un prin-
cipiu cardinal adecvat acesteia – cel de orientare a instruirii spre comunicativitate 
permanentă. Prin urmare, şi coraportul dintre cunoştinţele teoretice şi deprinderile 
de vorbire din cadrul instruirii la limba nematernă este altul decît cel prevăzut pentru 
limba maternă. În primul caz exersările de vorbire sunt predominante. Caracterul 
pur practic al instruirii la limba nematernă constituie principala deosebire de învă-
ţare a limbii materne, iar în consecinţă - şi trăsătura specifică de bază a metodicii 
limbii nematerne. Acest pronunţat specific al metodicii limbii nematerne implică 
şi alte particularităţi distinctive ale procesului de învățământ, recunoscute de către 
majoritatea cercetătorilor-metodişti[1;3;5 ş.a.], şi anume:

- Materialul lingvistic se însuşeşte în baza unităţilor sintactice comunicative: 
îmbinarea de cuvinte, propoziţia, fraza şi, principalul, textul coerent.

- În scopul improvizării unui mediu lingvistic real exersările de vorbire imită 
anumite situaţii comunicative concrete: la magazin, o seară la teatru, o convorbire 
telefonică, la culesul strugurilor etc.

Selectarea materialului se face în conformitate cu necesităţile de comunicare, 
adică se respectă principiul eşalonării tematice a materialului de vorbire căruia i se 
subordonează cel gramatical. La început de an şcolar, de exemplu, este firesc să le 
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propunem elevilor exersări de vorbire pe marginea unor subiecte legate de realitatea 
înconjurătoare: şcoala, toamna, plaiul natal, regimul zilei, la bibliotecă, grijile plu-
garilor etc.[3]

Noţiunile gramaticale se însuşesc nu după principiul sistematizării lor, ci în 
funcţie de necesităţile comunicaţionale. Practica ne-a dovedit cu prisosinţă că pen-
tru perioada incipientă de învăţare a limbii nematerne în baza celor mai elementare 
modele de vorbire este absolut necesară cunoaşterea conjugării verbelor auxiliare 
a fi şi a avea, a pronumelor personale şi demonstrative, a numeralelor cardinale, a 
celor mai frecvente substantive din mediul şcolar etc. [6]

Specificul metodicii limbii nematerne este bine conturat şi de principiile sale 
particulare, precum şi de cele general-didactice. De acest lucru ne putem convinge 
uşor la o trecere în revistă a celor mai cunoscute principii ce stau la baza metodicii 
limbii nematerne.

Specialiştii în materie de metodică [4;5]delimitează următoarele principii carac-
teristice metodicii limbii nematerne:

1. Principiul însuşirii în complex a materialului lingvistic aparţinînd diferitor 
niveluri ale limbii (fonetic, lexical, morfologic, sintactic). Principiul în cauză se 
desprinde din caracterul comunicaţional al instruirii. De aici şi necesitatea formării 
în paralel a deprinderilor de audiere, citire şi scriere.

2. Principiul însuşirii vorbirii orale înaintea celei scrise nu contazice principiul 
precedent, întrucît e vorba doar de perioada incipientă a învăţării limbii nematerne.

3. Principiul primatului vorbirii orale dialogate faţă de cea monologată reali-
zează în mod particular principiul general-didactic bine cunoscut: de la uşor – la 
greu, de la simplu – la compus.

Principiul evidenţei corelaţiei dintre limba maternă şi nematernă este deose-
bit de important pentru metodica limbii nematerne, dat fiind faptul că cunoştinţele, 
priceperile şi deprinderile elevilor de la limba maternă pot fi de folos la însuşirea 
altei limbi, dar pot acţiona şi în deserviciul acesteia, adică pot complica procesul de 
instruire. Tocmai de aceea se cer preconizate măsurile de rigoare în vederea folosirii 
cu maximum de randament a limbii materne în scopul sporirii eficacităţii la limba 
nematernă. Ceea ce este comun ambelor limbi trebuie folosit pentru a economisi 
timpul şi eforturile elevilor, şi invers: dacă o anume noţiune din limba a doua lip-
seşte în limba-bază (articolul, pronumele de politeţe, perfectul simplu, supinul), i 
se va acorda atenţia sporită. Pentru elevii alolingvi de la noi din Moldova folosirea 
articolului, pronunţarea corectă a unor diftongi şi triftongi prezintă serioase dificul-
tăţi, de aceea exersările în această direcţie trebuie să continue pe parcursul întregului 
proces de instruire.

În ordinea tezelor expuse mai sus menţionăm încă un moment important: în 
cadrul traducerii dintr-o limbă în alta folosim în mod implicit vocabularul sau alte 
fapte aparţinînd limbii materne.

Problema în cauză (evidenţa corelaţiei celor două limbi) a suscitat multe discuţii 
în contradictoriu în ce priveşte folosirea sau excluderea limbii materne din procesul 
de învăţare a unei limbi nematerne. Oricum, indiscutabil rămâne următorul adevăr: 
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cunoaşterea de către învăţător a particularităţilor limbii materne a elevilor îi va ajuta 
să determine just căile de rezolvare a dificultăţilor pe care le întîmpină elevii. În 
plus, va putea lesne face trimitere la fapte analogice din limba maternă, va şti în ce 
ordine să expună materia de studiu, ce sistem de exerciţii să propună.

În practica şcolară, însă, acest principiu adeseori este înţeles greşit şi, în conse-
cinţă, se face abuz de referinţe la limba maternă [7].

Mai ales este contraindicată vorbirea excesivă în limba maternă. Vorbind la figu-
rat, elevul trebuie să uite de limba maternă atunci cînd studiază o altă limbă. Astfel 
se va obişnui şi să gîndească în limba de studiu, ceea ce este deosebit de important 
pentru o instruire calitativă. La realizarea acestui deziderat să nu uităm de concluzia 
pe care o face academicianul L.Şcerba: „...poţi exclude limba maternă din procesul 
de învăţămînt, dar... este cu neputinţă să excluzi limba maternă din mintea copilului” 
[3].. Iată de ce savantul consideră, cu deplin temei, că trebuie să transformăm limba 
maternă (la lecţiile de limbă nematernă) din duşman în prieten. Numai o folosire 
chibzuită, iscusită a ei se poate solda cu efectul scontat

4. Principiul instruirii în baza modelelor de vorbire este avantajos prin carac-
terul său accesibil, econom şi eficace. E aplicabil pe parcursul celor trei cicluri de 
instruire, dar îndeosebi - în ciclul primar. Modelele de vorbire permit realizarea ac-
tului de comunicare chiar la începutul studiilor. Important este ca modelele propuse 
spre însuşire să fie practic utile, pe potriva necesităţilor de comunicare a elevilor şi 
să stimuleze învăţarea limbii nematerne.

5. Principiul legăturii reciproce dintre aspectele activităţii de vorbire presupu-
ne înlesnirea însuşirii unui aspect al vorbirii în baza altui sau altor aspecte. Audierea, 
de exemplu, constituie punctul iniţial al vorbirii. Cine are antrenată capacitatea de a 
audia, poate repeta cele auzite, adică poate imita vorbirea. De la audiere la vorbire e 
cea mai mică distanţă Şi invers: cei care poate vorbi, posedă şi aptitudini avansate de 
audiere. Situaţia e similară şi în cazul citit-scrisului: scrie (bine) cine citeşte (mult); 
citeşte uşor acela care exersează frecvent scrierea. Citirea, de fapt, înseamnă şi au-
diere. Iar audierea, citirea şi scrierea, împreună luate, asigură actul vorbirii.

6. Principiul instruirii intensive la etapa incipientă rezidă în volumul relativ 
mare de informaţie necesară pentru o comunicare elementară. În afară de modelele 
de vorbire, elevii trebuie să însuşească chiar la primele lecţii pronumele personale 
şi demonstrative, numeralele cardinale, verbele a fi şi a avea, cele mai necesare sub-
stantive şi adjective. Aceasta înseamnă că şi numărul de ore va fi mai mare decît în 
etapele ulterioare.

Aşadar, principiile enumerate converg spre realizarea principiului magistral al 
metodicii limbii nematerne – cel al permanentei comunicări verbale. Numai exersă-
rile comunicaţionale sistematice pot asigura formarea deprinderilor de vorbire flu-
entă.

Metodica limbii nematerne îşi profilează un specific al său chiar şi prin faptul 
că principiile general-didactice, pe care se bazează, capătă alte semnificaţii faţă de 
cele cunoscute de metodica limbii  materne. Întru confirmarea celor spuse să facem 
o analiză succintă a celor mai frecvente principii didactice generale.
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Principiul însuşirii conştiente a limbii nematerne trebuie considerat o condiţie 
sine- qua- non a realizării scopului principal al instruirii la această disciplină – vor-
birea fluentă. Dacă elevul nu conştientizează învăţarea limbii nematerne, orice efor-
turi din partea învăţătorului vor fi zadarnice, pentru că învăţarea unei limbi necesită 
gîndire logică în orice aspect al activităţii elevului.

Pentru aplicarea în practică a acestui principiu diriguitor în procesul de învăţare 
a limbii nematerne este nevoie de a le face cunoscute elevilor scopurile activităţii lor 
multilaterale, necesitatea eforturilor solicitate, utilitatea cunoaşterii limbii de studiu 
şi, fără îndoială, motivarea suficientă a actului de vorbire.

De participarea conştientă a elevilor în procesul de învăţămînt depinde şi acti-
vismul lor, care constituie un garant al dezvoltării aptitudinilor de vorbire fluentă.

Dat fiind caracterul comunicaţional al instruirii la limba nematernă, principiul 
legăturii teoriei cu practica urmează a fi conceput nu numai drept capacitate a ele-
vului de a aplica cunoştinţele de limbă în practica de vorbire, ci, în primul rînd, o 
permanenţă activitate pur practică, exersările de vorbire, în multitudinea lor aspec-
tuală, fiind predominante.

Principiul caracterului dezvoltativ al instruirii, raportat la limba nematernă dife-
ră, fireşte, de cea maternă.

La lecţiile de limbă nematernă elevul este pus în situaţia de a  compara ceea ce 
este cunoscut cu ceea ce este nou, necunoscut de el, iar compararea conduce spre 
anumite concluzii. Aceste concluzii-generalizări, în mod implicit, necesită o pătrun-
dere logică a esenţei fenomenelor studiate. Pornite pe această cale, elevul nu mai 
aşteaptă cunoştinţe de-a gata, ci îşi mobilizează toate eforturile mintale, intelectuale 
în căutarea lor. Atare activitate creatoare trebuie susţinută, stimulată în mod siste-
matic prin crearea situaţiilor de problemă, prin varietatea formelor şi mijloacelor 
de instruire, prin noutatea informaţiei. Limba nematernă îl transpune pe elev într-o 
realitate nouă, unde ia cunoştinţă de cultură, literatură, artă, istorie, geografie, obi-
ceiurile ţării, a cărei limbă o studiază. Toate acestea constituie acel climat favorabil 
complinirii intelectului în procesul de  formare multilaterală a elevului.

Pentru metodica limbii nematerne specificul principiului unităţii instruirii şi 
educaţiei rezidă în faptul că învăţarea unei alte limbi presupune şi un anume respect 
faţă de cei care i-au dat naştere. Iar în ultima instanţă aceasta înseamnă că elevilor li 
se cultivă unul dintre cele mai frumoase sentimente umane – respectul şi dragostea 
faţă de alte popoare. Nu poţi îndrăgi o limbă dacă nu-i porţi respect poporului ţării 
care o vorbeşte.

În ciclul superior textele pentru materialul de vorbire sunt alese dintre cele mai 
reprezentative opere literare, texte cu un pronunţat potenţial educativ.

Principiul sistematizării şi succesiunii materialului de studiu în procesul de în-
văţare a limbii nematerne (străine) vizează două aspecte ale instruirii, şi anume: 
sistematizarea şi eşalonarea riguroasă a materiei de studiu; sistematizarea şi succe-
siunea maximal efectivă a metodelor şi procedeelor instructive.

Înseşi criteriile de sistematizare şi succedare a materiei de studiu, prevăzute de 
programă, diferă completamente de cele utilizate la limba maternă. E de ajuns să 
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spunem că eşalonarea materialului de vorbire se face în baza criteriului tematic, iar 
a celui gramatical – în conformitate cu necesităţile de comunicare.

De principiul sistematizării şi succesiunii ne conducem şi la elaborarea minimu-
lui lexical pentru întregul proces de instruire.

Principiul accesibilităţii de asemenea se referă atît la materia de studiu, cît şi la 
metodele, procedeele instructive. Aceeaşi temă - „Şcoală”, de exemplu - se studiază 
în mai multe clase, dar în strictă conformitate cu capacităţile asimilative ale elevilor.

La fel se va proceda şi în cazul aspectului metodic al instruirii: în ciclul primar 
instruirea va purta un caracter predominant reproductiv, iar în ciclul superior – pro-
ductiv (creator).

Trebuie subliniat faptul că accesibilitatea în accepţia noastră nu înseamnă numai 
respectarea principiului de la simplu la compus, de la cunoscut la necunoscut, de la 
concret la abstract.    Materialul gramatical nu poate fi repartizat pe lecţii, pe clase 
în baza acestui principiu. Gramatica se subordonează, după cum am menţionat mai 
sus, necesităţilor de comunicare imediată. De aceea, cînd materialul gramatical este 
puţin accesibil elevilor, însuşirea lui poate fi înlesnită de alegerea metodelor de ex-
plicare-ilustrare pe potriva capacităţilor elevilor. 

De accesibilitate este nemijlocit legat principiul caracterului colectiv al instrui-
rii şi al evidenţei particularităţilor individuale ale elevilor.

Dacă am acceptat că instruirea la limba nematernă poartă caracter comunicaţio-
nal, trebuie să recunoaştem că procesul de învăţămînt la această disciplină nu poate 
avea loc decît într-un mediu unde ar putea comunica, adică în colectiv. Situaţia este 
evidentă mai ales în cazul vorbirii dialogate, a exerciţiilor situative.

Cu toate acestea, învăţătorul trebuie să ţină cont de aptitudinile asimilative ale 
fiecărui elev în parte. Angajat într-un dialog, elevului cu pregătire mai slabă îi vom 
propune să pună întrebări, iar celui mai capabil – să răspundă. Pentru elevii slabi 
vom alcătui şi exerciţii respective.

Diferenţierea instruirii la limba nematernă este absolut necesară, dacă dorim să 
stimulăm activitatea fiecărui elev.

Principiul intuiţiei îşi reliefează specificul său prin faptul că la lecţiile de limbă 
nematernă se folosesc cu preponderenţă materiale auditive sau audiovizuale. Mate-
rialele intuitive joacă un rol deosebit de important în ciclul primar.

Metodica limbii române în şcolile alolingve, deşi are multe puncte comune cu 
metodica limbii străine, se deosebeşte de aceasta prin următoarele momente:

1. Elevii alolingvi din Republica  Moldova sunt conştienţi de faptul că cunoaş-
terea limbii de stat este o necesitate stringentă pentru fiecare cetăţean al ei. De aici 
şi interesul sporit în a o cunoaşte.

2. Alolingvii din Republica Moldova beneficiază de un mediu lingvistic real, 
care facilizează în mod considerabil învăţarea limbii.

3. În sfârşit, se cere a fi remarcat şi următorul aspect deloc neglijabil copiii 
alolingvi, în marea lor majoritate, sunt familiarizaţi, într-o anumită măsură, cu limba 
română până la işcoală (din familie, de la grădiniţă, din jocurile cu copiii autohtoni).

Toate acesea îşi lasă amprenta şi asupra metodicii limbii române în şcolile alo-
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lingve.
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MEMORIZAREA – PREMISE SINE-GUA-NON A UNEI ÎNSUŞI 
TEMEINICE A LIMBII ŞI LITERATURII 

 „Răspunsurile mi s-au părut mecanice, 
încât ar fi de dorit ca învăţământul să aibă mai multă viaţă…

 … Nu vei da copilului să opereze decât 
cu lucruri pe care le-a înţeles pe deplin”.

/ Revizorul şcolar Mihai Eminescu /
Da Ion Creangă, cel care i-a fost devotat o viaţă, „obicnuia” a repeta: „să se 

ferească învăţătorul ca de foc a pune în capul copiilor cuvinte neînţelese, care cer 
explicarea explicării, din care cauză se pierde şirul-esenţa lucrurilor- şi timpul în 
zadar”.

După cum se poate vedea, „şirul”, congruenţa logică a expunerii constituie, în 
viziunea celor doi remarcabici înaintaşi ai noştri şi în domeniul şcolii, chintesenţa 
învăţării (să nu uităm că „a înţelege”provine din două elemente latineşti : „inter” şi 
legare şi semnifică, în fond, „legarea între ele”a elementelor cunoscute cu cele noi, 
inedite. Prin urmare, coeziunea logică a textului, alături de cea plastico-afectivă, 
reprezintă pilonii fundamentali ai procesului de percepere şi interpretare adecvată 
a textului în genere, şi a celui artistic, în particular, ca fenomen cultural anabiotic.

Pe de altă parte, practica ne arată numeroase  fisuri de lanţ semiotic în redarea 
textului ca un univers armonic, cu  intercorelaţii funcţionale irganice.

În acest sens aş porni de la o confesiune profesuională: la  etapa de pregătire a 
elevilor pentru compuneri le aminteam că ar fi bine ca textul să aibă, printre elemen-
tele strustural - compoziţionale, şi câte un epigraf; la  exemplificare le-am amintit, 
printre altele, şi  cuvintele din necrologul lui B.P.Haşdeu: „Eminescu va trăi, fiindcă 
a ştiut a găsi frumosul, fără a imita pe nimeni”. Ei bine, în lucrarea unui elev (un 
elev sârguincios, de altfel, o lucrare reuşită, echilibrată găsesc „urma” sfatului meu 
din ajun în felul următor: „Eminescu a ştiut a găsi frumosul, fiindcă nu m-a invitat 
pe mine”

Fără îndoială, avem în faţă un exemplu, lăudabil oarecum,  de „compensare”de 
către elev a torentului verbal prin elemente verbale care se potrivesc  conform ce-
rinţelor versificaţiei.

Disfuncţionalităţile funcţionale, despre care amionteam ceva mai înainte, se în-
tâlnesc, cu regret, în exprimările mai multor vorbitori; selectăm doar câteva dintre 
acestea: 

1.( O! lege-a nimicirii, o! lege nemiloasă!
Când, când s-a tocit (correct: s-a tocit) oare a vremii lungă coasă!)

2. Şi de-ar  (corect: de-or) suna aalamele la geamuri,
Chemându-mă la locul destinat,
Mi-oi pune pălăria pe-o sprânceană
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Şi voi pleca din nou, ca un soldat

3.Să nu dea Dumnezeu cel sfânt,
Să vrem noi pîine (corect: sânge), nu pământ!
Când nu vom mai putea răbda,
Când foamea ne va răscula,
Hristoşi să fiţi, nu veţi scăpa
Nici în mormânt!

4. „Ghirai, mă lasă, (corect: „mă lasă, lasă”) în ora morţii g
       Să mai sărut o dată pământul ţării mele!”

5. „Poţi zidi o lume-ntreagă, poţi s-o sfarămi chiar toată. 
(cele subliniate sunt de prisos)..orice-ai spune,
Peste toate o lopată de ţărână se depune.
În toate exemplele de mai sus schimbările de cuvinte au fost determinate , în 

fond, de necunoaşterea pe dinafară a textelor respective; cu alte cuvinte, despre in-
eficienţa activităţii de memorare ca una dintre activităţile instructive fundamentale 
în studiul limbii şi literaturii

În actele normative aflăm următoarele despre memorare ca o activitate educaţi-
onală. Curriculumul proclamă în acest sens următoarele:„Studiul limbii şi literaturii 
române în liceu, ca şi în gimnaziu, este axat pe competenţe concrete, iar învăţarea 
este centrată pe dimensiunile: cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini ca an-
samblu/sistem integrat, ce formează şi dezvoltă o competenţă şcolară”[1, 5]. Siste-
micitatea ese urmărită la mai multe dintre activităţile vizate; astfel, textele  utilizate  
în scopuri didactice „sunt distribuite în 4 categorii:

– Texte pentru uz personal (literatura artistică, textele distractive şi pentru re-
creare);

– Texte pentru uz public (documentele oficiale, informaţiile de utilitate socială);
– Texte pentru uz profesional (adresate specialiştilor sau persoanelor competen-

te în domeniu);
– Texte pentru uz didactic (elaborate special pentru cei care învaţă)” ”[1, 11]. 
Vom mai reţine din acest document şi următorul pasaj: „ Sensul textului citit 

trebuie imaginat şi aceste procese de imaginare poartă amprenta experienţei fiecărui 
cititor în parte, iar experienţa oferă fundalul necesar pentru prelucrarea şi înţelege-
rea, aflarea prin intermediul imaginaţiei a celor încă necunoscute .

Astfel are loc un proces de transmisie dinspre experienţa cititorului înspre înţe-
legerea textului prin actele de imaginare, lucru valabil mai ales în cazul textelor de 
ficţiune” ”[1, 11]. 

Drept sursă pentru „”procesele de imaginare” (o categorie, ce-i drept, cam 
confuz expusă) se propune o anume listă a textelor pentru memorizare: „Se 
recomandă ca elevii să memorizeze următoarele tipuri de texte literare:

Clasa a X-a: 5 poezii lirice; două fragmente de text epic (1/2 pagină); un frag-
ment de text dramatic (un rol într-un dialog);
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Clasa a XI-a: 5 poezii lirice; două fragmente de text epic (1/2 pagină);
Clasa a XII-a: 5 poezii lirice; două fragmente de text epic (1/2 pagină)” ”[1, 21].
O primă observaţie ar fi aceea că volumul e prea scund1  şi nediferenţiat (dacă, 

evident, nu luăm în seamă faptul că în clasa a X-a elevul ar trebui să înveţe pe de 
rost „un rol dintr-un dialog”(???).

O altă observaţie ar fi că, în curriculum , precum se poate lesne observa, memo-
rizarea e trecută la categoria activităţilor mecanice, trecându-se tacit peste faptul că 
tipologia memoriei este una foarte vastă ()- a se vedea  că ea „ „nu ființează”,, aşa 
precum subliniază  autorul lucrării „Memoria şi uitare”, „ in forma unei structuri 
statice, pietrificate si nici ca un recipient in sine neutru si permanent acelasi, in care 
se introduc de-a valma, din afara, impresii, informatii, experiente. Dimpotriva, ea se 
organizeaza si functioneaza ca sistem dinamic (noi  am zise “funcţional-dinamic”-
P.D.) ce se elaboreaza treptat in cursul evolutiei istorice si ontogenetice, pe măsura 
imbogaţirii repertoriului experienţei”[3].

Dacă ne-am adresa manualelor de la discilina noastră, am putea observa efectele 
acestei atitudini prin mai multe manifestări. În primul rând, printre  categoriile ac-
tivităţilor didactice preconizate la începutul manualului pentru clasa a XI-a (doar!), 
doar una- “Nota bene”[2, 5]- vizează  oarecum direct memorarea (am sugera să se 
pună , totuşi, semnul exclamării la sfărşitul enunţului), celelalte- prea ipotetic.

Vom mai semnala un titlu de compartiment,  parafrazat după versul eminesci-
an: “Lumea-I aşa cum este şi ca dînsa  sîntem noi”[2, 60]; de remarcat că această 
“parafrazare”nu şi-a atins alt scop decât înstrăinarea elevului de melodicitatea şi 
chinteseţa gândului eminscian (versul respectiv venind, în original, ca o conclu-
zie firească a unui raţionament finalizator al poeziei “Epigonii”: “Rămâneţi dară cu 
bine, sunte firi vizionare,

Ce făceaţi valul să cânte, ce puneaţi steaua să zboare,
Ce creaţi o altă lume pe-astă lume de noroi;
Noi reducem tot la pravul azi în noi, mâini în ruină,
Proşti şi genii, mic şi mare, sunet, sufletul, lumină, -
Toate-s praf... Lumea-i cum este... şi ca dânsa suntem noi.”
În forma în care este prezentat în manual titlul rămîne neexplicat nici prin ceea 

ce îi urmează (cum ar fi fost firesc să fie), nici barem prin anumite exersări desfăşu-
rate.2 

Se “uită”că, pe baza lângă memoria mecanică, se  mai cristalizează şi acea logi-
că, care are următoarele prorpietăţi: “Memoria logică este mediată şi instrumentată 
de operaţii mentale speciale de analiză, comparare şi relaţionare criterial-semantică 
a elementelor materialului. Genetic, ea se structurează în urma memoriei mecanice 
şi eficienţa sa depinde de dezvoltarea şi maturizarea intelectuală generală a indivi-
dului. Contribuţia cea mai mare la elaborarea schemelor şi procedeelor sale mnemo-

1 Dacă luăm în considerare faptul că  că volumul iformaţional al creierului uman 
constituie3х108  bt [http://www.atheism.ru/science/science.phtml?id=836]

2 Ar mai fi o vetsiune. Cea a unei erori grafice regretabile, dar e spulberată de 
circumstanţa că aceeaşi formă apare şi în cuprincul manualului, la pagina indicată, dar şi la 
cuprinsul generaşl al cărţii (3)
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tehnice o are procesul învăţării organizate, în şcoală” [3].
Şi tot din lucrarea de mai sus vom mai atrage atenţia asupra următorului detaliu: 

“Contribuţia cea mai mare la elaborarea schemelor şi procedeelor sale mnemotehni-
ce o are procesul învăţării organizate, în şcoală””[3].

Mai mzlt decât atâta , am mai zice noi, se tratează prea liniar oarecum însăşi 
noţiunea de “memorie mecanică”, insistându-se asupra aspectului “pasiv”, deci – 
“depăşit”, “buirocratic”al fenomenului; or, o definiţie exhaustivă a acestei categorii 
psihologice este următoarea: “– memoria mecanică îi ajută persoanei  să memo-
tizeze conţinuturi, pe care nu le poate sau nu le vrea să le înţeleagă. Apelând la  
repetări nenumărate, persoana respectivă întipăreşte  vaterialul în structurile sale 
mentale3[4].

Să fim atenţi la următoarele aspecte ale afirmaţiei de mai sus şi să ne întrebăm 
: este oare „dornic”elevul să „înţeleagă” conţinutul propus de către noi? Evident, 
răspunsul e doar negativ. Ceea ce urmează e necesitatea cercetării multilaterale a fe-
nomenului memoriei, a legităţilor de constituire, a procedeelor de antrenare a aces-
teia în scopul unei înţelegeri adecvate a textului artistic în plinătatea aspectelor sale 
mesagistice

Tipologia memoriei este  o problemă a cercetărilor psihologice; se disting a va-
rietate largă de categorii : de la memoria 

Concluzii
1.Se impune necesitatea studierii literaturii de specialitate  pentru conceperea  

întregii tipologii de fenomene precum „memoria”, „imaginaţia”[4] şi adecvarea ac-
tivităţilor instructive în vederea  stimulării acestora.

2. E necesară elaborarea unei liste echilibrate de texte reprezentative propuse 
pentru o memorare proporţionată”[6] şi progresivă.

3.Esenţialul în aceste activităţi este modelul personal al profesorului
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Autumnală, bacoviană  logodire a magiilor cu stropi de ploaie rece

Toamna sună-n geam frunze de metal,
Vânt.

În tăcerea grea, gând şi animal
Frânt.

      (Bacovia, Monosilab de toamnă)
George Bacovia, unul dintre marii poeţi originali de după Eminescu, discipol 

al lui Al. Macedonski, în cenaclul căruia s-a format, este cel mai strălucit reprezen-
tant al simbolismului românesc. Viaţa lui G. Bacovia a interesat extrem de puţin pe 
cercetătorii literaturii. L. Balţatu în „Literatura română interbelică . Note de curs”  
menţionează o frază a lui Tudor Vianu, care explică admirabil această lipsă de aten-
ţie faţă de elementele biogarafice ale celui ce se numea George Vasiliu: „Opera a 
absorbit în întregime pe poet şi lipsa de îndemn de a – l cerceta pe acesta în ipostaza 
lui umană provine tocmai din faptul că îl găsim în întergime în opera sa”.[1, 94] Cer-
cetând creaţia bacoviană, observăm că biografia autorului se interferează cu biogra-
fia operei, lăsând asupra plăsmuirilor sale o amprentă inconfundabilă de necontestat.

   Aidoma lui Jorge Luis Borges, care înnoieşte mereu eternele simboluri – a 
trandafirului, oglinzii, spadei, şahului, „orbirii”, a bătrâneţei şi a morţii - Bacovia 
devine  şi el un  simbol cultural, un univers aparte, care iluminează, susţine  şi poate 
modifica atât realitatea, cât  şi literatura.

Poezia lui G.Bacovia nu are meşteşug, – atât e de  simplă – şi nu poate fi nici 
întrecută, nici imitată.În surdină cu moliciuni de catifea, cu neguri, pioaie, ninsoare 
sau arşiţă – cu mizeria târgului provincial, dar  şi cu splendoarea palatelor din vis – e 
numai a lui Bacovia.

„Miracolul poeziei bacoviene se află în logodna a două evenimente: pe de o par-
te - o sinceritate nudă, dezarmantă, insistând pe detaliul autobiografic, pe de altă par-
te - un artificiu, o stilizare marcată. Poetul porneşte de la etapele naturale şi sociale 
ale experienţei sale intime, care se înscriu în tradiţionala recuzită simbolistă: târgul 
ploios, toamna cu întreaga ei orchestră şi târguri vegetale, pompa funerară, parcurile 
devastate cu statui marmoreene, mahalaua, pradă ruinei şi mizeriei etc.”. [1, 105] 
În lirica lui G. Bacovia, totul este întors spre interior. Poetul este captivul propriei 
sale conştiinţe, de care nimic nu l-a putut salva. Bacovia este poetul care dă cea mai 
pură expresie simbolismului românesc, creându-şi totodată mijloace artistice care-l 
exprimă în totalitatea lor şi-l diferenţiază net de orice alt artist al cuvântului.

“Bacovia este creatorul unei atmosfere lirice inedite; e poetul toamnei reci şi 
umede, al iernii aspre cu amurguri sumbre, de metal, al verii toride, în a cărei căl-
dură „încet cadavrele se descompun"; e poetul monotoniei târgului vechi, prăpădit. 
Menţionăm că unul din principalele mijloace de transmitere a stărilor sufleteşti con-
stă în utilizarea sugestiilor cromatice; vedem că fiecărui sentiment îi corespunde o 
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culoare.Gama de culori a poetului e destul de restrânsă (negru, alb, violet, plumb), 
după cum restrânsă e, de altfel, şi sfera sa tematică. Prin câteva motive, mereu ace-
laşi, prin mijloace extrem de simple, Bacovia sugerează cu putere turturantă urâtul, 
plictisitul, tristeţea, senzaţia de gol, monotonia.”[2, nr.1-2, anul VIII, 2008]

Prin câteva motive, prin mijloace extrem de simple, cel puţin în aparenţă, Baco-
via sugerează urâtul, plictiseala, tristeţea autumnală, monotonia exasperantă, erosul, 
rătăcirile…

Poezia lui Bacovia este expresia cea mai elocventă şi mai durabilă a simbolis-
mului autohton, cu toate temele, motivele şi tehnicile specifice acestui curent literar 
pe plan european. Se regăsesc în opera sa poetică toate instrumentele tehnicii simbo-
liste: simbolul, sugestia, corespondenţele, muzicalitatea, cromatica, olfactivul, pro-
zodia, precum şi temele şi motivele ce ilustrează şi definesc acest curent: condiţia 
poetului şi a poeziei, solitudinea, melancolia, spleen-ul, misterul, evadarea, natura 
(cu motivul ploii dezintegratoare şi al anotimpurilor nevrotice), nevroza, iubirea de-
primantă, oraşul sufocant ele. Într-un interviu G. Bacovia menţionează: „În poezie 
m-a obsedat totdeauna un subiect de culoare. Pictura cuvintelor sau audiţie colorată 
[...]. Îmi place mult vioara. Melodiile au avut pentru mine influenţă colorantă. Întâi 
am făcut muzică şi după strunele vioarei am scris versuri. Fie după note, fie după 
urechea sufletului, acest instrument m-a însoţit cu credinţă până azi. Am făcut şi 
compoziţii pentru mine. Pictorul întrebuinţează în meşteşugul său culorile: alb, roşu, 
violet. Le vezi cu ochii. Eu am căutat să le redau cu inteligenţă, prin cuvinte. Fiecă-
rui sentiment îi corespunde o culoare. Acum în urmă m-a obsedat galbenul, culoarea 
deznădejdii. De aceea şi ultimul meu volum poartă titlul Scântei galbene. Roşul e 
sângele, e viaţa zgomotoasă [...]. În plumb văd culoarea galbenă. Compuşii lui dau 
precipitat galben. Temperamentului meu îi convine această culoare. După violet şi 
alb, am evoluat spre galben [...]. Plumbul ars e galben. Sufletul ars e galben.” [3, nr. 
107, 13-24 aprilie 1929]. 

Cromatica poeziei bacoviene are un rol esenţial în conturarea atmosferei. Baco-
via îşi mărturiseşte preferinţa pentru culoare.La Bacovia  fiecărui sentiment îi cores-
punde o culoare. Albul, negrul, roşul, galbenul, violetul ocupă cel mai important loc 
în poeziile bacoviene, fiecare având rol de simbol. Albul reprezintă visarea şi eterni-
tatea, violetul sugerează monotonie, spleen, iar negrul este culoarea morţii; galbenul 
sugerează deznădejdea, boala, iar roşul este simbolul vieţii, dar şi al tuberculozei, 
ftiziei. Verdele asociat cu roz sau albastru simbolizează nevroza.

Cromatica are profunde sensuri în definirea stărilor sufleteşti ale eului poetic;.
astfel, există un cod al interpretării culorii bacoviene, între care verdele crud, rozul 
şi albastrul sugerează starea de nevroză, violetul halucinaţia, albul inexistenţa, ne-
grul şi roşul simbolizează moartea: "Copacii albi, copacii negri/ Stau goi în parcul 
solitar/ Decor de doliu funerar.../ Copacii albi, copacii negri.".  ("Decor")

Combinaţiile de culori au efecte halucinante: "Verde crud, verde crud,/ Mugur 
alb şi roz şi pur/Vis de-albastru şi azur/Te mai vad, te mai aud." ("Note de primăva-
ră")

Olfactivul se regăseşte ilustrat prin mirosuri puternice, uneori agresive, expri-
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mate direct sau sugerate: "Amar parfum de liliac".("Armindeni") 
"Toarnă pe covoare parfumuri tari/ Adu roze pe tine să le pun./Sunt câţiva morţi 

în oraş, iubito,/
Şi-ncet, cadavrele se descompun". ("Cuptor") 
L. Balţatu vorbeşte despre specificul artei artistice bacoviene în felul următor: 

„Spre deosebire de Ion Minulescu şi de ceilalţi inovatori ai poeziei româneşti, Geor-
ge Bacovia a cucerit cu greu recunoaşterea contribuţiei sale considerabile la diversi-
ficarea formulelor poetice. Format şi el la şcoala simbolismului, George Bacovia l-a 
exemplificat din cu totul altă perspectivă decât Macedonski sau Minulescu. Cultivă 
şi el muzicalitatea, sugestivitatea şi ritmicizarea, dar muzica lui este dizarmonică, 
sincopată, ţipată la trompetă, isterică. ... la fel în privinţa culorilor: în timp ce culo-
rile simboliste se grefau pe sunete şi mirosuri, în sistem de corespondenţă menite de 
a arăta  intelectualitatea unui lirism interesat de esenţe, la Bacovia culoarea devine 
nu numai persistentă şi obsesivă, dar şi de o mare materialitate, ca la expresionişti…
Şi aceste vopsele sunt câteodată halucinante prin intensitate. În fine, dacă simboliştii 
erau cel mult decorativi, Bacovia e pictural. Dar nu reprezentând realul..., ci maltra-
tându-l” [1, 95 - 96].

Ca mai toţi poeţii simbolişti, şi Bacovia a fost atras de magia corespondenţe-
lor ori de tehnica sinesteziilor.În spirit rimbaudian, poetul român acordă culorilor 
anumite semnificaţii, le asociază unor stări afective, le expune într-un mod cu totul 
inedit.Griul, negrul, violetul, galbenul îşi pierd statutul de simple reflexe cromatice, 
intrând în categoria afectelor.Nu întâmplător Mihail Petroveanu îl numea pe Baco-
via „compozitor în vorbe şi pictor în cuvinte”. [4, 8] Cu observaţia că la Bacovia 
picturalul, culoarea nu au nimic decorativ, sau dacă, într-o primă instanţă, ele şi au 
rolul de a reda o ambianţă, de a configura un decor, într-o a doua etapă a structură-
rii viziunii lirice, culorile sunt transpuse dintr-un regim al senzorialităţii pure într-
un domeniu al afectivităţii.Senzaţia se preschimbă în sentiment, culorile conotează 
stări sufleteşti de o mare diversitate.Gama de culori prelucrate liric de Bacovia e 
restrânsă, în corespondenţă cu numărul restrâns de sentimente ce sunt sugerate de 
poet (plictisul, tristeţea, angoasa, singurătatea, monotonia etc.).Melancolia, de pil-
dă, e sugerată de sunetul viorii şi al clavirului, în timp ce starea de nevroză e redată 
de culoarea verde crud, de albastru şi roz, în timp ce din unghi muzical aceste sen-
timente sunt reprezentate liric de violină şi flaut. Nicolae Manolescu subliniază, de 
altfel, predilecţia – împinsă până la obsesie – a lui Bacovia pentru culori sugestive: 
„Violetul, negrul, albul, rozul invadează lucrurile ca nişte prezenţe fizice, erodează 
personajele sau le pătează.Poetul pare a aplica vopselele pe pânză direct din tub sau 
cu latul cuţitului. Şi aceste vopsele sunt câteodată halucinante prin intensitate”.[1, 
96] O poezie reprezentativă pentru o astfel de tehnică a sinesteziei e Amurg violet.
Gama cromatică a poeziei e una monotonă, iar intensificarea senzaţiei se realizează 
prin repetarea obsesivă a culorii violet.Cadrul poetic e desenat sumar, din câteva 
linii, spaţiul e alcătuit din trăsături şi repere minime, astfel încât decorul e de o ma-
ximă austeritate şi simplitate.

Culoarea violet e însă cea care favorizează un anume echivoc, o anumită ambi-



151

guitate semantică, ea conferind reprezentării poetice un accent aproape fantastic.E 
ca şi cum dincolo de realitatea prezentă poetul ar presimţi o alta, halucinant de 
aproape, dar, în acelaşi timp, de o ţinută fantastă, iluzorie, aproape sacrală („Amurg 
de toamnă violet... / Doi plopi, în fund, apar în siluete: / Apostoli în odăjdii violete 
– / Oraşul tot e violet. // Amurg de toamnă violet... / Pe drum e-o lume leneşă, co-
chetă; / Mulţimea toată pare violetă, / Oraşul tot e violet”). În strofa ultimă senzaţia 
de fantastic, de retragere într-un trecut iluzoriu e şi mai evidentă. Poetul părăseşte 
cadrul şi timpul prezent, pentru a se refugia în spaţiul unui trecut imemorial, favo-
rizat de invadarea lumii de culoarea violet.Poetul, aflat într-o poziţie privilegiată 
(„din turn”), ce-i permite panoramarea peisajului, asistă la un recul în istorie ori la 
o descindere a istoriei, a mitului în realitatea diurnă: „Amurg de toamnă violet... / 
Din turn, pe câmp, văd voievozi cu plete; / Străbunii trec în pâlcuri violete, / Oraşul 
tot e violet”. Amurgul, moment al zilei ce favorizează inserţia fiorului fabulos, ca şi 
culoarea violet, conduc la o viziune halucinantă, în cadrul căreia realitatea prozaică 
îşi părăseşte pregnanţa, ponderea, transfigurându-se în mit şi iluzie aproape mistică.

O atmosferă sumbră, de nevroză şi spleen e conturată şi în poezia Plumb de 
toamnă. Poetul trăieşte într-o lume cu articulaţii mecanice, lipsită de orice fior exis-
tenţial autentic, care cuprinde in nuce orice manifestare vitală. Închis în spaţiul con-
strângător al târgului, poetul e apăsat de nelinişte şi de conştiinţa faptului că exis-
tenţa e o „eroare” şi că transcendenţa e absentă.Provincia e figurată aici nu doar în 
sens pur spaţial ori geografic, ci primeşte conotaţii ontologice: omul se situează în 
margine, are mereu nostalgia centrului, a originarităţii, însă condiţia sa precară îi 
refuză orice şansă de evaziune, de transcendere a ceea ce este un dat exclusivist şi 
terorizant. Într-un comentariu V. Fanache subliniază caracterul demoniac al acestui 
spaţiu în care fiinţa e de aflat la periferia existenţei, iar poetul e un damnat, exilat 
într-o lume ce-l înstrăinează tot mai mult de sine şi de ceilalţi: „Viziune similară cu 
a gnosticilor, lumea din Plumb de toamnă pare a fi stăpânită de Satan şi, în consecin-
ţă, constituie un imperiu al răului, e o «provincie pustie», părăsită de spiritul divin, 
încât în acest spaţiu damnat pentru oricine – tânăra fată, palidul visător, nebunul 
agitat, iubita «uitată», poetul însuşi – «orice speranţă e pierdută». Situat undeva de-
parte sau poate nicăieri, remediul existenţial îi este omului inabordabil, damnaţia la 
provincializare ontologică definindu-i natura intrinsecă.Spaţiul târgului îşi etalează 
semnele pustiite de sens (...)” . [3, 343] Răul e o prezenţă atotputernică în aceste 
versuri. Imaginile morţii sunt numeroase, reiterate cu o insistenţă obsesivă.Moartea, 
nebunia, nevroza, pierderea speranţei şi pierderea de sine într-un spaţiu descentrat – 
sunt tot atâtea imagini ale răului de care e cuprins eul liric, captiv al unui spaţiu fără 
orizont şi repere sigure, prizonier al propriilor sale nelinişti mistuitoare: „De-acum, 
tuşind, a mai murit o fată, / Un palid visător s-a împuşcat; / E toamnă şi de-acuma 
s-a-nnoptat... / – Tu ce mai faci, iubita mea uitată? // Într-o grădină publică, tăcută, / 
Pe un nebun l-am auzit răcnind, / Iar frunzele cu droaia se desprind / E vânt şi-orice 
speranţă e pierdută // Prin târgu-nvăluit de sărăcie / Am întâlnit un popă, un soldat... 
/ De-acum pe cărţi voi adormi uitat, / Pierdut într-o provincie pustie”. Finalul poezi-
ei ne transpune într-un fel de explicare a naturii alienării prin „răul social”, iar „iubi-
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ta uitată” sugerează o nedeterminare a atmosferei, proiectând răspunsul în nostalgie 
şi în inconsistenţă a trecutului: „De-acum, au şi pornit pe lumea eronată / Ecouri 
de revoltă şi de jale; / Tot mai citeşti probleme sociale... / Sau, ce mai scrii, iubita 
mea uitată?”. O „eroare” situată într-o „lume eronată”, fiinţa îşi presimte căderea, 
are conştiinţa clară a propriei damnări, a înstrăinării sale faţă de propriul sine şi faţă 
de lume.Alienarea, răul, nevroza, reificarea – sunt reperele tematice obsesive ale 
acestei poezii cu un cadru sumbru, învăluit în culorile melancoliei şi ale disperării.

Titlul poeziei Decor nu e deloc întâmplător. Poetul dă contur unui decor cita-
din, în ambianţă hibernală, decor marcat de imaginea parcului şi a copacilor albi şi 
negri. Din punct de vedere al structurării viziunii, am putea constata o alternanţă de 
static şi dinamic, de mişcare şi de repaos.Astfel, catrenele dau, în cel mai mare grad, 
senzaţia de încremenire, de inerţie şi neclintire, în timp ce versurile izolate produc 
o anume impresie de mişcare.Alternanţa de alb şi de negru aduce cu sine stridenţa 
şi contrastul între două culori cu o anume simbolistică: albul ar sugera viaţa, o viaţă 
mineralizată, în hibernare, în timp ce negrul poate aduce conotaţii ale neantului, ale 
morţii. 

Poezia lui Bacovia nu e, în ciuda caracterului reprezentativ al imaginilor, pro-
priu-zis un pastel.Decorul, descripţia, figurarea peisajului nu constituie un scop în 
sine, ci sunt un pretext pentru sugerarea unor stări sufleteşti, pentru redarea unor 
afecte.Lucrul acesta a fost observat şi de Nicolae Manolescu: „Chiar de la prima 
lectură remarcăm că nişte sintagme se repetă, într-o ordine anumită, şi că repre-
zentarea peisajului de iarnă este puternic stilizată.Tabloul «descărnării» naturii este 
realizat prin alternanţa de alb şi negru.Mimesisul este, la început, perceptibil.Primul 
vers poate fi citit referenţial: copacii albi şi copacii negri sunt copacii desfrunziţi, 
ca şi carbonizaţi, acoperiţi de zăpadă.Reluarea schemei (în versurile 6 şi 11) atacă 
însă impresia de descriere fidelă, fie şi numai prin faptul că extinderea opoziţiei alb 
– negru la alte aspecte ale realităţii (penele păsării, frunzele) introduce un criteriu de 
similaritate artificială: intuiţia e contrariată de codul coloristic foarte simplu întrebu-
inţat de poet.Ne dăm seama că poetul nu descrie peisajul, ci îl organizează în func-
ţie de două trăsături opuse - albul şi negrul- care nu au numaidecât corespondenţe 
stricte la realitate”. [4, 37] Atmosfera pe care autorul o construieşte în poezia Decor 
e una de maximă austeritate.Elementele de natură sunt de o simplitate extremă, lor 
asociindu-li-se stări de spirit de asemenea monocorde: tristeţe, melancolie, solitu-
dine.Repetiţia unor cuvinte sau a unor sintagme are rolul de a intensifica emoţia, de 
a accentua şi mai mult trăirile ori de a apăsa accentele distribuite asupra unuia sau 
altuia dintre elementele ambianţei lirice.

Simetriile şi corespondenţele poetice sau de structură sunt, de altfel, foarte 
elocvente: primul şi al treilea catren sunt aproape identice, fapt ce are darul de a 
amplifica impresia de monotonie, de nediferenţiere pe care autorul ne-o comunică 
(„Copacii albi, copacii negri / Stau goi în parcul solitar: / Decor de doliu, funerar... 
/ Copacii albi, copacii negri (...) Şi frunze albe, frunze negre; / Copacii albi, copacii 
negri; / Şi pene albe, pene negre, / Decor de doliu, funerar...”). Catrenul median adu-
ce, în atmosfera de încremenire a decorului de iarnă, un anumit dinamism, o senzaţie 
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de mişcare mai apăsat notată („Cu pene albe, pene negre / O pasăre cu glas amar / 
Străbate parcul secular... / Cu pene albe, pene negre”). 

Poezie a antinomiilor unei naturi ce exprimă contraste sufleteşti, Decor pune în 
lumină mai toată gama de procedee şi tehnici bacoviene caracteristice. Simbolismul 
trece, prin stilizarea afectelor şi austeritatea peisajului, înspre expresionism, rele-
vând disponibilităţile artistice ale unuia dintre cei mai originali poeţi români.

Printr-o restrânjere şi adâncire neobişnuită a percepţiei Bacovia depăşeşte sim-
bolismul. El nu vede şi nu aude decât un număr limitat de obiecte şi sunete, dar le 
percepe cu asemenea acuitate şi le încarcă cu o asemenea forţă plastică, încât ele în-
cetează a mai fi repere ale unui univers obiectiv, pentru a se constitui în materie pri-
mă pentru o viziune originală a lumii în care trăim: o lume halucinantă, de coşmar.

„Bacovia refuză înregistrarea obiectivă a realităţii: el lasă mari goluri între 
obiecte (astfel spaţiul câştigă o perspectivă ameţitoare) şi între notaţii obţinând sur-
prizătoare efecte de lapidaritate.Bacovia lucrează cu tuşe puternice, cu contraste 
elementare, cu linii schematice. Treptat, amurgul, noaptea, toamna, iarna, zăpada, 
vântul, clavirul, goana etc., devin un fel de personaje care execută aceleaşi mişcări, 
sugerând o lentă ruginire a maşinăriei universale.” [1, p. 106]

Spunând că Bacovia a depăşit simbolismul, se cuvine să precizăm în ce direcţie  
şi în ce sens l-a depăşit. În această ordine de idei s-a exprimat foarte clar şi exact L. 
Balţatu: „Bacovia e un poet ce vădeşte o netă atitudine expresionistă. Simbolurile 
bacoviene au o elementaritate de stihie, ele sunt stihiile înseşi: întunericul, ploaia, 
zăpada, vântul – investite cu glas uman. Peisajele sale – însângerate sau aurii, sau vi-
olete, noptoase sau orbitor de albe – sunt, de fapt, tablouri de atmosferă, viziuni ten-
sionate de fantastică, ireală distanţă- ele mărturisesc un eu liric de tip expresionist.” 
[1, 106] Reprezentative sunt în acest sens poeziile lui Bacovia „Pastel”, „Decor”. 

Începând sub zodia simbolistă, Bacovia a fost repede asimilat de toate curente-
le postsimboliste, inclusiv postmodernismul. Lui Bacovia i se potrivesc mai multe 
formule, dar unica ce-l defineşte este bacovianismul. Nu întâmplător, “simbolismul” 
pentru arealul românesc este sinonim cu „bacovianismul”, aşa cum romantismul se 
asociază cu eminescianismul.

Poezia lui Bacovia le-a ajutat poeţilor  români de vocaţie simbolistă, care au de-
butat după 1945, să facă abstracţie de regimurile politice, trecându-i, cu naturaleţe, 
în „regimul”  imaginii şi a imaginaţiei, dintr-o tonalitate într-alta, de la cruzime – la 
umor negru, de la plonjarea hipnotică în vis – la ieşirea tumultoasă din apele embri-
onare ale sinelui. 

Dar, până la 1940, nu numai în Basarabia, dar  şi în Moldova, unde exista o 
“şcoală simbolistă” în paralel cu cea “tradiţională”, Bacovia era privit în ambele  
tabere ca o Cenuşăreasă. Însuşi Mircea Eliade îi mărturiseşte lui Adrian Păunescu,  
într-un interviu din 1970, că, pe atunci, nu erau pregătiţi să vadă “mesagiile poeziei 
bacoviene”.

La ora actuală Bacovia nu este doar cel mai tradus şi cunoscut autor romăn ală-
turi de Eminescu, dar, în ultimele decenii, a pătruns atît de rapid şi atît de organic în 
conştienţa publică, încât la orice sondaj de popularitate el ar ocupa un loc de frunte 
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în topul de preferinţe al iubitorilor de poezie.
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ASPECTUL STILISTICO-AFECTIV AL TIMPURILOR 
ÎN POEZIA LUI M. EMINESCU

“Are omul ascuns, se prea poate, în adâncul inimii sale un soare mic– seminţă 
din care viaţa-i şi-a luat începutul. Păstrează omul, în taina existenţei sale, un izvoraş 
de lumină şi căldură, care-şi face mereu drum spre inima cuiva...Acesta este DO-
RUL. L-a avut şi geniul, l-a avut şi Mihai Eminescu...şi, cum l-a avut, aşa ni l-a şi lăsat 
nouă înveşnicit în opera sa, să-l poarte secolii din gură- n gură”[1, 55].

“Opera literară a lui M. Eminescu creşte cu toate rădăcinile în cea mai plină tra-
diţie” [2,   152]. Cititorul asiduu al creaţiei eminesciene nu poate să nu fie frapat de 
acest dor, dar şi de imensa varietate a formelor verbale folosite pentru a-l reda.

Merită a fi semnalat, în primul rând, faptul că, în numai câteva versuri, poetul 
concentrează uneori numeroase forme verbale, reprezentând toate cele trei timpuri. 
Faptul acesta este cu deosebire semnificativ în prima strofă a unui binecunoscut so-
net: Trecut-au anii ca nori lungi pe şesuri/ Și niciodată n-or să vie iară,/ Căci nu mă-
ncântă azi cum mă mişcară/ Poveşti şi doine, ghicitori, eresuri. Varietatea este su-
gestivă sub aspect stilistic: perfectul compus, viitorul I, prezentul, perfectul simplu.

Vechiul perfect simplu în –um (pers. I, pl) pare foarte firesc pe buzele lui Mircea, 
către sfârşitul celebrului său discurs: Căci din Noi făcum cetate şi din inimă un zid/ 
Și nimic nu s-o alege de-a ta faimă Baiazid.

Deşi întrebuinţarea unei asemenea forme ar fi contribuit la realizarea, cu mij-
loace lingvistice, a culorii de epocă, poetul nu se hotărăşte totuşi să o reţină în textul 
definitiv destinat tiparului poeziei. El preferă să evoce “limba veche şi-nţeleaptă” cu 
mijloacele limbii moderne. Sau – cum menţionează Tudor Vianu, comentând un 
fragment al Scrisorii III – “ Eminescu ne oferă deci, un tablou lingvistic al părţii încă 
vii din limba veche”. În schimb, în poezia “De-or trece anii”, un alt asemenea arhaism 
morfologic (văzum), popular (or trece), dialectal (plăcé), familiar (Un “nu ştiu cum 
ş-un “nu ştiu ce”), alcătuieşte un adevărat mozaic stilistic.

Eminescu recurge foarte des la formele verbale populare, mai cu seamă la cele 
de viitor. Acestea alternează sau chiar se opun celor literare, potrivit unor intenţii 
artistice care nu pot fi scăpate cu vederea. 

Folosite des în poeziile de dragoste – mai ales în dialog – formele populare de 
viitor au, faţă de cele literare, avantajul de a sugera lingvistic atmosfera distinsă, inti-
mă, frumoasă a idilei. De exemplu: “ Când o să vii?” (Atât de fragedă); „Nu zi ba de 
te-oi cuprinde” (Lasă-ţi lumea); „Ne-om da sărutări pe cale” (Floare albastră) etc. În 
„Luceafărul” asemenea forme apar şi pe buzele lui Hyperion, în dialogul cu Cătălina: 
„Colo-n palate de mărgean/ Te-oi duce veacuri multe,/ Și toată lumea-n ocean/ De 
tine o s-asculte”. Când însă, în cadrul aceluiaşi dialog Hyperion se leagă să renunţe la 
nemurire, pentru ca, astfel, să poată câştiga iubirea Cătălinei, solemnitatea momen-
tului este reliefată cu ajutorul formei literare de viitor: „ Da, mă voi naşte din păcat,/ 
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Primind o altă lege...” 
Deosebirea stilistică dintre cele două forme de viitor se conturează desluşit într-

un fragment din „Srisoarea III”: „Despre partea închinării însă, doamne, să ne ierţi;/ 
Dar acu vei vrea cu oaste şi război  ca să ne cerţi,/ Ori vei vrea să faci întoarsă de pe-
acuma a ta cale,/ Să ne dai un semn şi nouă de mila măriei-tale.../ De-o fi una, de-o 
fi alta...Ce e scris şi pentru noi/ Bucuroşi le-om duce toate, de e pace, de-i război.” 
Formele literare (vei vrea) apar, astfel, numai atunci când Mircea se adresează direct, 
la persoana a II-a, interlocutorului său, mijlocind exprimarea, foarte înţeleaptă, a 
sentimentului de cumsecădenie demnă cu care bătrânul domnitor întâmpină ame-
ninţările lui Baiazid.

Un aspect stilistic deosebit descoperim în „ Floare albastră”: Și mi-i spune atunci 
poveşti/ Și minciuni cu-a ta guriţă,/ Eu pe-un fir de romaniţă/ Voi cerca de mă iu-
beşti./ Și de-a soarelui căldură/ Voi fi roşie ca mărul,/ Mi-oi desface de-aur părul/ 
Să-ţi astup cu dânsa gura./ De mi-i da o sărutare,/ Nime-n lume n-a să ştie/ Căci va fi 
sub pălărie -/ Ș-apoi cine are treabă!/ Când prin crengi s-a fi ivit/ Luna-n noaptea cea 
de vară,/ Mi-i ţinea de subsuoară/ Te-oi ţinea de după gât./ Pe cărare-n bolţi de frun-
ze,/ Apucând spre sat în vale,/ Ne-om da sărutări pe cale,/ Dulci ca florile ascunse./ 
Și sosind l-al porţii prag,/ Vom vorbi-n întunecime;/ Grija noastră n-aib-o nime,/ 
Cui ce-i pasă că-mi eşti drag?” Din 17 predicate – câte numără textul citat – 12 sunt 
la timpul viitor, prefigurând un mare număr de acte mărunte, componente ale uni-
versului iubirii. Dintre acestea, opt sunt forme populare şi numai patru literare. Frec-
venţa celor populare se armonizează cu atmosfera idilică, plăsmuită anticipativ în 
toate detaliile ei. Cele câteva forme literare – contrastând frumos cu corespondenţele 
lor populare – sugerează, sub aspect stilistic, un fel de „mască a seriozităţii” care se 
destramă de îndată ce e aplicată, dezvăluind iarăşi chipul graţios al idilei. Descope-
rim, în acest sens, că M. Eminescu „emană o inteligenţă şi sobrietate extraordinară 
a spiritului”[3].

De frecvenţă remarcabilă se bucură, la Eminescu, formele inverse de viitor. Po-
etul generalizează, uneori, întrebuinţarea lor, ca în „ Povestea codrului”: „Adormi-
vom, troieni-va/ Teiul floarea-i peste noi,/ Și prin somn auzi-vom bucium/ De la 
stânele de oi”, sau le face să alterneze cu cele directe – fie ele literare ori populare – ca 
în strofa următoare din „Dorinţa”: „Pe genunchii mei şedea-vei/ Vom fi singuri-sin-
gurei,/ Iar în păr înfiorate/ Or să-ţi cadă flori de tei.”

Cu ajutorul formelor inverse se pot obţine, însă, chiar la verbele de conjugările 
I, a II-a şi a IV-a, unităţi metrice paroxitone: ghicἵ-vei, cătá-voi (Glossă), încordá-
voi (Scrisoarea II) sau chiar proparoxitone: trimἵte-voi (Scrisoarea III), spứne-ţi-voi 
(Sara pe deal) etc.

Într-o strofă din „Dorinţa”, alternanţa formelor directă şi inversă de viitor tre-
buie explicată prin motive de ordin euforic: „Vom visa un vis ferice/ Îngâna-ne-vor 
c-un cânt/ Singuratice izvoare,/ Blânda batere de vânt.”

Pentru a reînvia lupta de la Rovine poetul recurge la utilizarea prezentului dra-
matic. Mai întâi el statorniceşte însă în trecut, cu ajutorul perfectului simplu, două 
acţiuni anterioare bătăliei: reîntoarcerea lui Mircea în tabăra sa („şi abia plecă bătrâ-



157

nul...”) şi vuietul ameninţător al pădurii în care se adăpostea armata română („Co-
drul clocoti de zbucium...”). Urmează, imediat, descrierea propriu-zisă a bătăliei, 
evocată la prezentul istoric: „Călăreţii împlu câmpul şi roiesc după un semn/ Și în 
caii lor sălbatici bat cu scările de lemn,/ Pe copite iau în fugă, faţa negrului pământ,/ 
Lănci scânteie lungi în soare, arcuri se întind în vânt.”

Textul mai abundă şi în cuvinte cu valoare onomatopeică, unele îngrămădite în 
acelaşi vers (vâjâind, vijelia, plesnetul), într-o reţea finală de aliteraţii reprezentate 
prin consoane labiodentale şi bilabiale („Vâjâind ca vijelia şi ca plesnetul de ploaie”); 
nu degeaba se afirmă că „Eminescu este poet prin fantezie, gând şi cuvânt” [4, 37].

În fragmentul următor din „Călin”: „Sură-i sara cea de toamnă, de pe lacuri apa 
sură/ Înfunda mişcarea-i creaţă între stuf la iezătură;/ Iar pădurea lin suspină şi prin 
frunzele uscate/ Rânduri-rânduri trece-un freamăt ce le scutură pe toate.”, tabloul 
general al înserării, realizat cu ajutorul prezentului descriptiv (sură-i sara, pădurea 
suspină, trece-un foşnet, scutură), imperfectul (înfunda) exprimă un anunţ graţios, 
văzut în plină mişcare.

Fapte şi mai semnificative oferă procesiunea nunţii din acelaşi poem: „Acum 
iată că din codru şi Călin mirele iese/ Care ţine-n a lui mână mâna gingaşei mirese./ 
Îi foşnea uscat pe frunze poala lung-a albei rochii,/ Faţa-i roşie ca mărul, de noroc 
i-s umezi ochii;/ La pământ mai că ajunge al ei păr de aur moale,/ Care-i cade peste 
braţe, peste umerele goale./ Astfel vine mlădioară, trupul ei frumos îl poartă,/ Flori 
albastre are-n păru-i şi o stea în frunte poartă.” – din 11 verbe la moduri personale, 
câte numără textul, 10 sunt la prezentul dramatic şi numai unul la alt timp (imper-
fectul). Închegată cu ajutorul imperfectului, imaginea auditivă se desfăşoară în timp, 
înfiripându-se discret, la început, dar dezvoltând ulterior intensitate şi evocând tot 
mai pregnant foşnetul uscat al frunzelor, prin structura sonoră specifică a versului 
respectiv. Prima strofă, unde se găseşte grupul sintactic al predicatului (foşnea), are 
o structură consonantică, frecvente fiind constrictivele: f, ş, s, z. Raportat la conţinut, 
acest material sonor devine expresiv, participând la construirea imaginii auditive.
În strofa a II-a constrictivele dispar totalmente, făcând loc lichidelor (l, r) ce încheie 
plăsmuirea diafană a miresei.

În „Povestea teiului” de exemplu, aventura celor doi tineri este, aproape în între-
gime, redată la prezentul istoric, cu ajutorul aceluiaşi timp este evocat şi cadrul na-
tural – pădurea – în care se desfăşoară naraţiunea. Iată, deci, finalul poeziei: „Se tot 
duc, se duc mereu/ Trec în umbră, pier în vale,/ Iară cornul plin de jale/ Sună dulce, 
sună greu./ Blându-i sunet se împarte/ Peste văi împrăştiet,/ mai încet, tot mai încet/ 
Mai departe...mai departe.../ Sus în brazii de pe dealuri/ Luna-n urmă ţine strajă/ Iar 
izvorul, prins de vrajă,/ Răsărea sunând din valuri.”

Concluzionăm că, este incomparabilă utilizarea stilistico-afectivă a timpurilor în 
poezia eminesciană. Cu asemenea exemple elocvente putem continua a scrie pagini 
întregi, deoarece Eminescu a mânuit pana cum nimeni altul, ne-a sensibilizat cu 
fiecare vers, poezie în parte, căci „scrisul eminescian este legat profund de destinul 
românilor, de istoria, prezentul şi viitorul acestui neam...”[5, 5]. 

Această operă unică, irepetabilă a scânteiat în sufletul nostru – al celor îndră-



158

gostiţi de poezia eminesciană – un DOR, legat de tot ce e frumos şi sfânt pe această 
lume...

Se vede că, totuşi, o fi având ascuns omul ista în adâncul inimii sale un soare– se-
minţă din care viaţa-i şi-a luat începutul. Păstrează omul, în taina existenţei sale, un 
izvoraş de lumină şi căldură, care-şi face mereu drum spre inima cuiva, din gură-n 
gură şipotind....

Acesta, cu bună seamă, nu poate fi altul decât  UNUL DORUL... 
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ÎMAGINI PEISAGISTICE COMUNE CREAŢIEI 
EMINESCIENE 

ŞI VIERENE

Creaţia lui M. Eminescu şi Gr. Vieru a suscitat şi va suscita multiple interpretări 
şi reinterpretări de ordin estetic, literar şi istoric, pentru că poezia acestora este ex-
presia idealurilor naţionale, reprezintă vitalitatea constructivă a neamului nostru şi 
continuă benefic tradiţia adevăratului crez poetic- acella de a fi  „suflet din sufletul 
neamului ”, cum se confesionase, până la ei, George Coşbuc.Importanţa studierii 
creaţiei lui M. Eminescu şi Gr. Vieru este pe deplin explicabilă prin demonstraţiile 
estetice ale poeziilor acestora, care sunt o recuperare a identităţii noastre, având o 
misiune nobilă: aceea de a deştepta conştiinţa noastră naţională, semănând curaj, 
omenie, demnitate, bunătate, credinţă, curăţie şi verticalitate..

Anturajul care creează atmosfera poeziei devine spaţiul cel mai influent care 
inaugurează posibilitatea de a medita şi  trăi sub impresia absolutului, de a respira 
aerul iluziilor, de a pluti cuprins de aurora feeriei. Atât Mihai Eminescu, cât şi Gri-
gore Vieru utilizează cadrele din natură, dând dovadă  de o artă măiestrită în acest 
sens. Natura devine izvor de inspiraţie, cadru de desfăşurare a acţiunilor, mod de a 
spune lucrurilor pe nume, spaţiu de realizare a visurilor, capacitate activă ce mode-
lează lumea şi lucrurile, forţă motrice care preschimbă urâtul în plăcut, răul în bine, 
negativul în pozitiv, aspect estetic care înnobilează gândirea şi farmecă privirea, 
însăşi existenţa umană.

Cercetând creaţia lui M. Eminescu, Tudor Vianu afirma următoarele: “Din pri-
mul moment spontaneitatea naturii scoate, aşadar, la lumină acea intuiţie muzicală a 
lumii plină de mister, de farmec şi de durere care alcătuieşte adâncul însuşi al liris-
mului eminescian şi pe care timpul nu va face decât s-o adâncească şi s-o rafineze” 
[4, 41].

Paralel cu aceasta, iată ce menţionează criticul literar Mihail Dolgan referindu-
se la creaţia lui Grigore Vieru: “Sintetizând bogatul şi variatul fond de aur al propriei 
experienţe, Vieru formulează – pe calea mataforei, simbolului, inclusiv a mitului – 
principii generale referitoare la cele mai diverse laturi ale vieţii şi activităţii omului, 
ale realităţii şi lumii înconjurătoare, ale Naturii şi Universului” [3, 139].

G. Ibraileanu, vorbind despre cele doua faze din creaţia matură a lui M. Emi-
nescu preciza că prima se caracterizează prin aceea că “sentimentul iubirii în faza 
aceasta e mereu amestecat cu sentimentul naturii” [2, 238]. Aceste sentimente se 
cheama unul pe celălalt. Uneori nici nu poţi hotărî bine dacă aceste poezii sunt im-
nuri închinate naturii ori iubirii. De fapt, aceste doua teme se află strâns împletite 
întregindu-se organic şi reciproc.

Aceasta e o particularitate ce caracterizează şi opera lui Grigore Vieru. Natura şi 
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iubirea se contopesc într-un întreg pentru a crea imaginea desăvârşită a sentimente-
lor poetului faţă de plaiul natal, frumuseţea naturii înconjurătoare, precum şi faţă de 
fiinţele dragi, care-i fac viaţa senină: mama şi iubita.

Despre intensitatea şi statornicia sentimentului de iubire, aflat sub impactul ca-
drului naturii, M. Eminescu vorbeşte, bunăoară, în cadrul legendei Srigoii, cu care 
începe  poezia (un motto):“…că trece aceasta ca fumul de pre pământ. Ca floarea au 
înflorit, ca iarba s-au tăiat, cu pânză se înfăşură, cu pământ se acopere”, ca apoi să 
inunde în imagini-simboluri: bolta cea înaltă, codri vechi de brad, pământul, pustiul, 
plaiuri dunărene, spicul cel de grâu, movili de frunze, munţii vechi, izvoară vii ş.a., 
la fel în povestea de dragoste a lui Călin (file din poveste), cu magnifica imagine a 
naturii: “Pe un deal răsare luna, ca o vatră de jăratec// Rumenind străvechii codri şi 
castelul singuratic/ şi-ale râurilor ape, ce sclipesc fugind în ropot –/ De departe-n 
văi coboară tânguiosul glas de clopot;”, ori în beatitudinea ce transpare prin umbra 
amară a aşteptării din poezia Lacul: “Lacul codrilor albastru/ Nuferi galbeni îl încar-
că”, în balsamul odihnitor al prezenţei iubirii (Inger de paza, Noaptea), ca şi în unele 
postume din această epocă etc.

Să urmărim câteva aspect comune de peisaj pe care le preferă atât M. Eminescu, 
cât şi Gr. Vieru; de exemplu, imaginea spicului de grâu. În creaţia lui M. Eminescu 
această imagine apare cu referire la fiinţa iubită: “Fecioară blondă ca spicul cel de 
grâu” (Strigoii), pe când la Gr. Vieru simbolul face referire la mamă, a cărei braţe 
sunt spice de grâu care “cresc cu vârfu-n jos” (Ghicitoare fără sfârşit). O imagine 
comună este şi teiul cu mireasma lui, care în creaţia lui M. Eminescu apare ca sim-
bol al iubirii sau în consonanţă cu aceasta, iar uneori, ca un refugiu împotriva tristeţii 
şi singurătăţii sau împotriva morţii crude: “Adormi-vom, troieni-va/ Teiul floarea-
i peste noi” (Povestea codrului), “Deasupra-mi teiul sfânt/ Să-şi scuture creanga” 
(Mai am un singur dor), “Deasupra-mi teiul sfânt/ Să-şi scuture floarea” (De-oi 
adormi…), “Flori de tei de-asupra noastră/ Or să cadă rânduri-rânduri” (Dorinţa), 
sau apare ca locul preferat de întâlnire a celor iubiţi: “Sub şirul lung de mândri tei/ 
Şedeau doi tineri singurei” (Luceafărul) sau un alt pasaj din poezia Făt-Frumos din 
tei: “În mijloc de codru-ajunse/ Lângă teiul nalt şi vechi”.

 În continuare să urmărim câteva contexte în care apare imaginea teiului la Gr. 
Vieru şi vom observa că aceasta nu apare numai cu referire la sentimentul dragostei, 
ci capătă un spectru de nuanţe mai larg. De exemplu, comemorând moartea mamei, 
poetul face următoarea comparaţie: “Te-ai scufundat/ În veşnicie,/ În apele ei,/ Ca-n 
aerul de sus/ Mirozna florilor de tei” (***). Într-un alt context, imaginea-simbol 
face referire la românism, la însuşi Eminescu: “Se scutură de-atâta dor/ Toţi teii lui 
Mihai cel drag/ Şi-ntregul doinelor şirag” (Inscripţie pe stâlpul porţii) sau “Va fi! Pe 
Terra cea bătrână/ Amirosind a flori de tei,/ Va merge Dumnezeu de mână/ La Paşte 
cu românii mei”(Pe munte la Predeal). Simbolul teiului este o prezenţă vie în creaţia 
populară, iar Vieru păstrând filonul folcloric scrie într-un cântec pentru copii: “Drag 
mi-i teiul cel cu floare lină/ Hai-hai, teiule străbun!” (Bravo, măi nepoţi!).

O altă imagine arhietipală întâlnită frecvent este şi codrul, care pentru Eminescu 
reprezintă începutul ontologic al propriei existenţe. Codrul capătă semnificaţii im-
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presionante, el fiind „poetic labirint” (Din străinătate) sau „Împărat slăvit e codrul,/ 
Neamuri mii îi cresc sub pleoape,/ Toate înflorind din mila/ Codrului, Măriei sale!” 
(Povestea codrului). Aici codrul devine un „cuib” din a cărui rădăcini se trag miile 
de neamuri, este preînchipuirea viţei roditoare, a spiţei de neamuri prin a căror vene 
curge acelaşi sânge, ca într-un alt context poetul să declare că „codrul” este „frate 
cu românul” (Doina). 

Aceeaşi reflectare a imaginii codrului, semnificând unitatea de neam, frăţietate 
o întâlnim şi la Gr. Vieru: „De codru şi izvor legaţi/ Şi fraţi planetei noastre-ntregi,/ 
Suntem cu rana aliaţi” (Inscripţie pe stâlpul porţii). Vieru scoate în evidenţă trăinicia 
codrilor, duritatea lor în timp atunci când îi face rugămintea: „Mă rog de tine, co-
dru - /(Căci anii tăi tot fi-vor)/ Cuprinde-i cald fiinţa/ Şi-o apără de vifor”(Mă rog). 
Creând imaginea ideală a plaiului natal poetul implică şi figura codrului: „Pe vale, 
pe culme/ Stau satele mele/ Aproape de codru/ Aproape de stele” (Satele Moldovei).

Alături de codru, aproape inseparabil, apare şi izvorul, ca o continuitate a aces-
tuia, ca o perindare în timp, ca un preludiu continuu al aducerilor-aminte. De exem-
plu la M. Eminescu: „Hai în codrul cu verdeaţă./ Und-izvoare plâng în vale” (Floa-
re-albastră) sau „În mijloc de codru-ajunse (...)/ Unde-izvorul cel în vrajă/ Sună 
dulce în urechi” (Făt-Frmos din tei), ca de altfel şi la Gr. Vieru unde „codru şi izvor 
legaţi” sunt. Izvorul reprezintă pentru poet statornicie, nemurire: „Toate se schim-
bă în viaţă/ Numai izvorul nu” (Izvorul), iar într-un alt context poetul creează o 
proprietate inversată a izvorului, şi anume: „La munte izvorul/ Din cer izvorăşte” 
(Poem în munţi). Pentru Eminescu izvorul reprezintă misterul nepătruns al pădurii 
care-l ademeneşte, îl cheamă cu ...glasul tainic de izvor” (Diana), îi cere prezenţa 
înamoratului sub „Teiul cu florile lui pân-în pământ/” ce  „Un izvor vrăjit ascunde” 
sau „Iar izvorul, prins de vrajă,/ Răsărea, sunând din valuri” (Povestea teiului). Cu 
toată vraja acestuia, poetul s-a simţit deseori şi dezminţit, îngropând propriul amor 
în apele izvorului ca să le ducă undeva departe: „Atâta murmur de izvor,/ Atât senin 
de stele,/ Şi un atât de trist amor/ Am îngropat în ele!” (S-a dus amorul).

Un alt aspect comun de peisaj, întâlnit la Gr.Vieru şi M. Eminescu, sunt stelele, 
care comportă multiple ipostaze: steaua dimineţii: „Iar steaua cea polară i-arată a lui 
cale” (M. Eminescu), steaua căzătoare „steaua căzândă de cine-i tăiată” (Gr. Vieru), 
steaua norocoasă: „Ochii mei nălţam visători la steaua/ Singurătăţii” (M. Eminescu), 
steaua călăuzitoare: „Steaua ştie ce gândeşti” (Gr. Vieru) etc., sau cum apare la Gr. 
Vieru (titlu de volum) – Steaua de vineri, despre care Nicolae Prelipceanu menţiona 
următoarele: „Răsfoirea îndelungată a frumoasei cărţi de poezii a lui Grigore Vie-
ru, Steaua de vineri, ne reaminteşte de un univers de care, altfel, începusem să ne 
înstrăinăm, crezându-l în noi, de la sine înţeles” [39, p. 269] şi care semnifică aici 
maturitatea şi adâncimea „Nu pleca vinere, încă/ Stea matură şi adâncă”. Pentru am-
bii scriitori este relevantă compararea iubitei cu steaua. Eminescu creează cea mai 
sugestivă imagine: „Femeie între stele şi stea între femei” (Din valurile vremii) sau 
„Mai mândră decât orice stea,/ Iubita mea, iubita mea” (De ce nu-mi vii?), iar Vieru-
şi compară iubita „ca o stea ce cade-n neant” (De-acum), o simte ca pe o pierdere 
irecuperabilă. De asemenea ambii poeţi cred într-o stea călăuzitoare care veghează 
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existenţa umană: „Să-mi visez o soartă mândră de-al meu nume/ Şi de steaua mea” 
(La Bucovina), scria M. Eminescu, iar Gr. Vieru afirmă convins într-o dedicaţie lui 
Sabin Bălaşa: „Există câte un român/ Sub câte o stea” (Zugrăveala de sus).

Aşadar, conchidem noi, „trebuie să fii spirit din spiritul naturii” [1,400], acesta 
este adevărul care a condus gândirea inspirată a celor doi poeţi pentru a crea ade-
vărate capodopere naţionale şi universale, pentru a ne pătrunde de farmecul lumii 
înconjurătoare, pentru a ne deplasa dincolo de orizont, acolo unde îşi revarsă vraja 
universul şi unde nu mai suntem noi, ci visurile noastre.
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Amprenta Şcolii Ardelene asupra creaţiei lui M. Eminescu

M. Eminescu, Luceafărul poeziei române, expresia supremă a neamului româ-
nesc, este un veritabil “om universal”, căci activitatea sa nu s-a limitat la un singur 
sector, la poezie. S-a ocupat cu competenţă recunoscută de teatru, de istorie, de 
filologie, de probleme de învăţământ, de economie etc.Nu întîmplător spunea Gh. 
Ibrăileanu: „Eminescu este un eveniment aproape inexplicabil în literatura noastră. 
El e aşa de mare faţă de predecesorii săi, încât nu mai poate fi vorba de o evoloţie a 
literaturii, ci de o săritură. Căci de la Alecsandri, Bolintineanu şi chiar Alexandres-
cu, în chip normal nu se poate ajunge la Eminescu. Predecesorii săi sunt atât de puţin 
artişti, şi Eminescu e un atât de mare artist! El a moştenit atât de puţin şi a creat atât 
de enorm de mult!” [3, 210].

Fiind o persoană multilaterală, dezvoltată şi înzestrată spiritual, educată în spi-
ritul epocii oamenilor universali, el n-a putut trece cu vederea ideologia iluministă.
Aron Pumnul, descendent direct din intelectualitatea ardeleană rămasă fidelă prin-
cipiilor inovatoare ale Şcolii Ardelene, a fost acela care l-a iniţiat devreme pe M. 
Eminescu în vasta moştenire culturală a iluminismilui. Acest curent ideologic de 
mare răsunet a deschis drumuri noi în cultura naţională, făcînd din studiul limbii şi 
al istoriei un instrument de luptă politică, esenţială pentru apărarea naţiunii şi pentru 
dezvoltarea puterilor ei creatoare.

Versurile lui Eiminescu, dedicate lui Andrei Mureşanu, o mulţume de articole 
politice ne-au păstrat ecouri adânci ale contactului său cu moştenirea Şcolii Arde-
lene, cu acele generaţii nobile de autori, profesori, intelectuali care au contribuit la 
fondarea şcolilor moderne, la propovăduirea ideilor renaştenciste,  iluministe, fără 
a uita o clipă istoria şi limba naţională. În acest context de idei putem aminti roma-
nul „Geniu pustiu”, poeziile „Rugăciunea unui dac”, „Epigonii”, „Scrisoarea a III”, 
„Momento mori”, „Preot şi filosof”  etc.

Gîndirea  şi opera corifeiilor ardeleni s-au  fixat definitiv  în  conştiinţa tânărului 
poet din gimnaziul de la Cernăuţi, fertilizându-i imaginaţia şi  încălzindu-i  min-
tea  cu  atâtea  nobile  porniri. Atașamentul lui faţă de trecut, faţă de limbă, faţă de 
documentele vieţii noastre de odinioară poate   fi  recunoscut în nenumărate pagini  
inspirate.

Nici un scriitor contemporan lui Eminescu n-a înţeles mai bine şi mai complet 
importanţa reformelor propuse de Şcoala Ardeleană, n-a continuat cu mai atentă 
fidelitate acele idei înnoitoare, care puteau asigura continuitatea şi dezvoltarea vieţii 
spirituale, a creaţiei culturale de valoare autentică şi durabilă. Toată opera lui este 
invadată de dragoste faţă de poporul român, trecutul lui glorios, limba română. Po-
etul preţuia foarte mult limba populară română. El accentua că cea mai bogată este 
anume limba vorbită. Din următorul citat vom afla cât de mult preţuia strălucitul 
Eminescu limba maternă şi strămoşii noştri: „Nu avem să ne facem limba, ci să ne-o 
iubim şi să cinstim pe cei ce ne-au plăsmuit-o, atât de frumoasă şi de înţeleaptă cum 
o avem”.

În ultimul său articol din Timpul (iunie 1883), Eminescu scria fără emfază: „Cu-
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noaştem însă bine istoria română" — amănunt de natură să explice substanţa multor 
poeme şi a tuturor pagini¬lor sale publicistice; nu e de mirare atunci că preţuirea 
corifeilor Şcolii Ardelene a rămas constantă, sinceră, el fiind apărătorul competent 
al acelor erudiţi „latinişti", desconsideraţi de aproape totalitatea .„junimiştilor".

Eminescu  a văzut mai adânc în epoca de mari iniţiative a luminelor, a înţeles 
fondul reformator al ideilor  apărate de Micu, Maior, Şincai, le-a retrăit lupta şi a 
încercat nu o dată să le facă dreptate într-o lume care nu-i înţelegea. Eminescu s-a 
simţit mult mai aproape de activitatea lui Pumnul, a lui Cipariu, a lui Iosif Vulcan, 
decât oricare scriitor din vremea sa. Filtrul cri¬tic al judecăţii sale a reţinut valorile 
obiective, durabile, din gîndirea şi opera reprezentanţilor Şcolii Ardelene. Cunoş-
tinţele poe¬tului din literatura română veche erau — cum se ştie — temeinice, în-
cepând de primele cărţi tipărite religioaise, până vremea lui, când recenza cu toată 
atenţia operele de merit ale lui Slavici, Odobescu, Creangă, Maiorescu.

În configuraţia de ansamblu a culturii naţionale, epoca veche şi cea a luminilor 
păstrau un loc bine definit, ca o sursă bogată de energie spirituală, care a modernizat 
concepţiile şi stilurile lite¬rare. Ca bibliotecar  la Iaşi, în 1875, poetul trimitea un 
raport ministerului de resort insistând asupra necesităţii achiziţionării de cărţi vechi, 
de manuscrise şi documente, a căror valoare lingvistică o sublinia cu deosebire, pre-
cizînd statistic: „ Literatura română din secolii XVI,XVII, XVIII e reprezentată de 
prin 269 opuri tipărite, dintre care cele mai multe bisericeşti” [6, 293].

Asupra multora poetul s-a aplicat cu un interes istoric şi filologic deosebit; lim-
ba veche l-a atras întodeauna: ”limba veche şi-nţeleaptă”.    Eminescu a preţiut în 
scrierile vechi onestitatea ideilor şi simplitatea limbii, profunzimea simţirii, respec-
tul adevărului – fără nici un excec de încărcare sau de mistificare a stilului.                      

Dar Şcoala Ardeleană propunea o înnoire radicală aproape, nu atât în limbă cât 
în mentalităţi şi aspiraţii; pentru a le exprima, avea nevoie de un limbaj evoluat, pe 
măsura epocii, avea nevoie de cuvinte şi formule moderne, care puteau constitui o 
bună dovadă a romanităţii, a latinităţii limbii noastre. 

Micu, Maior, Şincai, formaţi în şcoli cu mare tradiţie a ştiinţei, a adevărului la 
Blaj, Viena, Roma, şi-au propus să şteargă vechile servituţi politice, sociale, lingvis-
tice şi să reaşeze poporul român în drepturile lui istorice, în vechea faimă a romani-
tăţii contestate atunci. Ei au aliat istoria cu filologia, erudiţia  cu filozo¬fia, pentru a 
scrie cărţi noi într-o limbă evoluată, cărţi cum nu s-au  scris pînă  atunci  în  limba   
română:    gramatici,    dicţionare, istorii în accepţia modernă a termenului, pornind 
de la documente de necontestat,  cărţi de  fizică, astronomie,  logică,  geografie,  
me¬dicină etc. Cuvintele noi de care aveau nevoie erau mai toate romanice, structu-
ra gramaticii era latină, fraza suna ca în italiana.

Eminescu a ştiut să-i preţuiască, situîndu-se în epoca lor, nu cum făceau con-
temporanii săi care judecau Şcoala Ardeleană de pe poziţia unei culturi evoluate ; el 
a apărat pe Şincai, pe Petru Maior, pe Aron Pumnul, preţuind lucrarea lor aşa cum o 
preţuim noi astăzi, reconstituind istoric atmosfera, năzuinţele, nevoile şi realizările 
vremii lor. [3, 211].

Şcoala Ardeleană a dovedit că orice progres este condiţionat de cunoaşterea rea-
lităţii; elucidarea ade¬vărurilor istorice porneşte de la datele concrete ale procesului 
evolutiv al vieţii prin Hronica românilor a lui Şincai cea dintîi istorie cu adevărat 
modernă a noastră, după afirmaţia lui Iorga, este o dovadă în acest sens, ca şi Scurta 
cunoştinţă a istoriei româ¬nilor de S. Micu, tipărită nu demult (1963), ca şi lucrările 
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istorice ale lui Maior sau Budai-Deleanu. Cîte pagini revelatoare sub ra¬port istoric 
şi lingvistic în aceste lucrări de erudiţie, pornite dintr-un sentiment adânc de răspun-
dere faţă de destinul poporului nostru.

Lucrările fruntaşilor Şcolii Ardelene erau manifeste politice şi spi¬rituale, ple-
doarii pentru aldevăr şi dreptate, cu ţintă precisă, prac¬tică, nu simple derivate ale 
unei erudiţii abstracte. Micu, Şincai, Maior, Budai-Deleanu „au instaurat un nou 
mod de a gîhdi, derivat dintr-o mai bună cunoaştere ai originii poporului şi a limbii".

Eminescu va scrie la 1870: “Măsurariul civilizaţiunii unui popor astăzi este o 
limbă sonoră şi aptă a exprima prin sunete noţiuni, prin şir şi accent logic cugete, 
prin accent etic sentimente”. [ 1, 216].

Poetul a condamnat  cu asprime tendinţele cosmopolite, inovaţiile gratuite în 
procesul moderizării literturii şi limbii române. Într-un articol din ziarul „Timpul” 
poetul scrie:  „Presa noastră – scrisă în mare parte într-o limbă cosmopolită, lesne 
de învăţat de către orice străin în câteva zile – e o presă naţională. Cu toate acestea, 
lucrarea ei zilnică asupra înţelegerii poporului şterge până şi rămăşiţele de origina-
litate ale graiului nostru străvechi...”.

M. Eminescu aprecia exact şi cu adîncă înţelegere opera unor înaintaşi mînaţi 
de cea mai nobilă rîvnă creatoare de valori noi. Mai mult: el a apreciat chiar ţinuta 
literară a operei lor, nivelul modern al limbii lor literare.

Fiind fidel iniţiativelor Şcolii Ardelene Eminescu s-a consacrat total slujbei în 
rîvna păstrării tezaurului limbii, istoriei, folclorului, libertăţii şi identităţii poporului 
român, modernizării, înnoirii şi îmbogăţirii limbii române literare. Literatura, după 
părerea lui, este puternică numai atunci când este întemeiată pe geniul naţional.  
Neîntrecutul Eminescu preţuia şi prelucra cu mare măiestrie creaţiile folclorice. Ca-
podoperele creaţiei lui „Luceafărul”, „Făt frumos din lacrimă” ş.a. sunt inspirate 
anume din creaţiile populare.

Prin activitatea sa, prin uimitoarele creaţii sale, genialul Eminscu devine crista-
lizarea cea mai înaltă a valorilor estetice specifice limbii romăne, fixează un etalon 
de valorificare a resurselor folclorice şi lingvistice, dă un impuls cu totul nou şi efi-
cace cultivării limbii literare, modernizării literaturii şi culturii naţionale.
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„PESTE CÂTE MII DE VEACURI STĂPÂNIREA-ŢI VA 
STRĂBATEÂ ?...” 

E lucru cert că fiecare dintre literaturile europene îşi are scriitorii săi care au 
supravieţuit prin timp. Ruşii îl omagiază pe Puşkin, italienii – pe Dante, nemţii – pe 
Goethe, francezii – pe Hugo, englezii – pe Shakespeare. 

Mihai Eminescu este marele subiect al literaturii româneşti. Conform afirmaţii-
lor lui Tudor Vianu, opera lui poate fi comparată cu o cetate puternică, a cărei cuceri-
re cere  pregătiri numeroase.Drept confirmare la aceste afirmaţii sunt şi opiniile altui 
exiget – Alex. Ştefănescu – care se rezumă la următoarele: spune-mi ce  înţelegi din  
Eminescu, ca să îţi spun cine eşti. 

Una dintre problemele, care ne preocupă la etapa actuală, constă în urmărirea 
destinului operei marelui  geniu al literaturii noastre – Mihai Eminescu, în cerceta-
rea studiilor recent apărute despre personalitatea şi creaţia lui. 

Ţinem să remarcăm: datorită faptului că  Luceafărul poeziei noastre a  ştiut să 
pătrundă în adâncul conştiinţei umane, că plăsmuirile sale se deosebesc printr-o 
seninătate lăuntrică, eminescologia a devenit în zilele noastre un domeniu de graţie. 
Adică,  apar anual despre acest scriitor cu literă mare al literaturii noastre zeci de 
volume, de cercetări academice, se susţin doctorate, sesiuni de comunicări, au loc 
simpozioane, mese rotunde, medalioane literare etc. Fenomenului de interes sporit, 
şi în zilele noastre, faţă de personalitatea lui Mihai Eminescu îi dă o explicaţie bine 
argumentată contemporanul nostru – poetul, prozatorul şi publicistul V. Avram: „Ca 
om, Eminescu n-a fost întotdeauna egal cu sine însuşi, aşa încât poţi găsi în scrisul 
lui fraze pe baza cărora să-l faci rând pe rând extremist, şovin, reacţionar, postmo-
dern, cosmopolit, democrat, romantic, pragmatic şi mai ştiu eu cum. Ca geniu însă 
fiinţa lui se  sublimează în mit şi fuge, pe lungimile de undă ale codului său simbolic, 
atât din calea iconoclaştilor, cât şi din cea a iconodulilor. Revine însă de fiecare dată, 
pentru cei cu suflet curat, în spaţiul lui de origine, aşa cum în timpul nopţii icoanele 
dintr-o biserică se purifică şi de săruturile languroase ale extaticilor, şi de săruturile 
lui Iuda, pentru ca a doua zi să-şi ofere iarăşi, aurorale, imaginile în care pulsează 
chipul divin”[1, 10]. Iar criticul literar  Garabet Ibrăileanu interesul sporit faţă de 
opera eminesciană îl explică  în următoarele rânduri: „Eminescu este un eveniment 
aproape inexplicabil în literatura noastră. El e aşa de mare faţă de predecesorii săi, 
încât nu mai poate fi vorba de o evoloţie a literaturii, ci de o săritură. Căci de la 
Alecsandri, Bolintineanu şi chiar Alexandrescu, în chip normal nu se poate ajunge 
la Eminescu. Predecesorii săi sunt atât de puţin artişti, şi Eminescu e un atât de mare 
artist! El a moştenit atât de puţin şi a creat atât de enorm de mult!” [2, 210].

 Din toate cele enunţate mai sus, sintetizând mai multe opinii ale istoricilor şi 
criticilor literari, se poate desprinde că, poet cosmic, răsărit din profunzimile mile-
nare ale sufletului şi codrului românesc, dar pătrunzând prin multiple studii în atâtea 
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limbi străine, Eminescu s-a impus ca un poet universal şi naţional prin miracolul 
creaţiei sale originale. 

Prin urmare, sunt pe deplin explicabile eforturile exegeților de a restitui integral 
opera eminesciană.Or, au fost necesari circa 70 de ani de eforturi de descifrare a ma-
nuscriselor eminesciene (celebrele 44 de caiete eminesciene, facsimilate şi editate 
de un colectiv condus de academicianul Eugen Simion, iar Anghel Demetriescu a 
dat la iveală, în 1903, prima ediţie după manuscrisele poetului), ce se adăposteau 
într-o celebră ladă, care după peripeţii (Slavici, Simţion)  ajunge la  Maiorescu, 
care rezistă tentaţiei de a i-o înapoia poetului, cum ceruse acesta imperios şi care o 
donează, în 1902, Academiei Române. Ţinem să remarcăm că celebra ladă cu ma-
nuscrise, pe care poetul a purtat-o de la o gazdă la alta în toate împrejurările vieţii 
(nomade prin natura lucrurilor), conţinea la predarea ei, după moartea poetului, un 
număr de caiete întregi (mai mici sau mai mari, cumpărate de Eminescu însuşi din 
librăriile vremii sau confecţionate de el), precum şi foi volante, pe care nu a apucat 
să le sistematizeze. Din acest moment, „opera eminesciană a devenit un bun naţio-
nal, fiind studiată şi cercetată de câteva generaţii de specialişti, născându-se, astfel, 
ceea ce se numeşte eminescologie” [6, 127].

Opera eminesciană definitivă  nu este deloc vastă. Un singur volum cuprinde 
uşor toate poeziile publicate în timpul vieţii, altul  - proza literară, un al treilea – 
publicistica.Dar, după cum susţine Zoe Dumitrecu – Buşulenga, „materialul de cu-
noaştere, de gândire, de lucrare poetică, pe care s-a ridicat această operă, este uriaş 
şi orice incursiuni s-au făcut şi se fac în acest material, totuşi  treapta calitativă suită 
de creator de la prelucrarea materialului brut la cristalele desăvârşite care au rezultat 
rămâne taina geniului şi a muncii sale de nemăsurat”[3, 85].

Tânăra generaţie se află astăzi sub influenţa operei poetice a lui Eminescu. Se 
cuvine dar să ne dăm seama de partea caracteristică a acestei opere şi, totodată, să 
încercăm a fixa individualitatea omului care a personificat în sine cu atâta strălucire 
ultima fază a poeziei române din secolul al XIX – lea. De aceea  e pe deplin expli-
cabil îndemnul lui Constantin Noica să-l cunoaştem pe poet nu doar din operă, ci 
şi din manuscrisele bibliografice mediate. În cazul lui Eminescu manuscrisul poate 
lămuri, de-o pildă, o sintagmă poetică obscură, asimilată în virtutea unei tradiţii 
critice, dar neconfirmată de certitudine. „Noica abordează ideea şi demersul păs-
trării moştenirii în siguranţă a manuscriselor lui Eminescu, într-o garantare totală 
prin condiţiile materiale de securitate. Şi tot nu e de ajuns! Trebuie, ca posesori ai 
acestei comori legitim moştenite, să facem orice, încât să fie ferită de foc, de apă, 
de hoţi şi de cutremur chiar... Are teamă că, dispărând manuscrisele, pierdem actul 
de legitimare în faţa mileniilor sau, mai exact, a „viitorimii”...” [7, 34]. În această 
ordine de idei convingătoare sunt  opiniile Smarandei Pintilii cu privire la manuscri-
sele eminesciene. Răsfoind manuscrisele, i se destăinuie ea cititorului, îţi poţi crea 
o imagine a frământării poetice, poţi ghici oboseala celui care a aşternut pe hârtie 
gânduri, frământări, enigme. Se ştie că mecanismul creaţiei lui Eminescu constă în 
operaţiile cu variante: rodul primei inspiraţii aşezat pe hârtie era mai apoi continuu 
prelucrat şi şlefuit, până la sunetul pur al diamantului. 
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Dotat cu un neobişnuit  simţ al limbii şi, prin urmare, cu capacitatea de a  in-
terveni în modelarea ei poetică, Eminescu  şi-a creat microstructuri gramaticale şi 
lexicale al căror proces ne este vizibil din manuscrise.

Mai mult ca atât: Eminescu a trăit la fel de viu în sferele înalte ale poeziei şi în 
universul concret al timpului său, iar manuscrisele trădează atât contradicţia dintre 
aceste ipostaze cronologice, cât şi convertirea armonică a uneia în alta.

Sunt, acestea, doar câteva dintre argumentele ce ne îndeamnă să cercetăm con-
tinuu caietele lui Eminescu, această mare operă deplină a spiritului omenesc, căci, 
precum spune cu multă dreptate şi previziune Constantin Noica, „funcţia operelor 
mari nu e de-a fi doar contemplate. Este de a naşte alte opere mari”[5, .65]. Caietele, 
parcurgerea lor sau măcar răsfoirea sînt si o bună cale în a-l demitiza pe Eminescu, 
în a-l elibera din încremenirea geniului, de a-l cunoaste cu bunele si relele, cu cele 
firesti la un om viu, dar unul dăruit pînă la supunere culturii, cunoasterii în genere: 
„Omul acesta mare, ce copia pe curat locuri si aproape cărti întregi, care scria cu 
voluptate în litere grecesti si slavone (asa cum desena Goethe litere arabe), poetul 
genial, dezordonat si fără studii, care pe zeci de pagini transcria un tratat de fizică 
si pe 117 file mari o gramatică slavonă – te învată ceva dincolo de orice genialitate: 
binecuvîntarea cantitătii.

Căci, de la un moment dat încolo, cultura este o chestiune de cantitate. Calitate 
am avut si avem destulă, în inteligenta românească: n-am avut întotdeauna stăruintă, 
cantitate. Ne trebuie multa, multa, nu doar multum, cum spun filistinii. Geniul este 
99% o chestiune de cantitate si acumulare, de muncă, asadar de instructaj al anima-
litătii superioare din om, pur si simplu.

Un om de cultură care nu foloseste firesc cîteva limbi străine, nu-si merită nu-
mele. Un om care n-a citit autori întregi si nu simple cărti, n-a citit cu adevărat. Cine 
n-a acoperit cîteva culturi, nu poate spune nimic adînc despre cultura sa. Numerosi 
cercetători tineri de calitate sînt permanent angajati în cultura poporului nostru. Dar 
dacă nu stiu slavonă si greacă, nu fac nici o treabă deosebită în cultura veche româ-
nească, iar dacă n-au acoperit cîteva culturi, ca un Călinescu ori un Vianu, nu vor fi 
fost decît contabili si arhivari ai culturii românesti” (C.N.).

 E cam drastică reducerea culturii la cantitate, dar si un binevenit îndemn la te-
nacitate întru cunoastere. Marile opere rămîn mereu un îndemn de a naste alte opere 
mari sau măcar de a modela omenescul din tine. Iar de nu, functia operelor mari este 
de a te face să-ti ceri scuze că existi (C.N.).

„Oameni ca Eminescu răsar la depărtări de veacuri” [8, 90], afirmă Al . Vlăhuţă 
în unul din studiile sale. Aceste afirmaţii ne conving, a câta oară, de necesitatea de a-i 
studia cu cunoştinţă de cauză opera şi căile de devenire. Or, aceste căi de devenire îşi 
trag originea din fragedă copilărie. „Naşterea şi copilăria lui Eminescu au intrat în 
mit şi, poate, tocmai de aceea Ipoteştii, locul unde s-a petrecut visul celor dintâi ani 
memorabili din viaţa poetului sunt, priviţi din acest unghi, un spaţiu sacru” [2,.5]. 
Ipoteştii sunt un dat neobişnuit al naturii. Un impresionant număr de unicate legate 
de viaţa lui Mihai Eminescu se găseşte anume în fondul documentar ipoteştean. Dar 
nu numai documentul tipărit pe coala de hârtie vorbeşte la Ipoteşti, ci în aceeaşi 
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măsură o fac şi elementele ambientale. Fiecare îşi are rostul şi povestea sa, fiecare 
e martor tăcut al atâtor întâmplări tainice, al atâtor ceasuri trăite de oameni în carne 
şi oase care au trecut astăzi în legendă. O deosebită atenţie vreau să atrag la bustul 
poetului ce, graţie măiestriei lui Gh. Anghel, s-a fixat în bronz amintirea poetului. 
Chipul acesta de zeu, turnat în bronz, susţine muzeograful de la Ipoteşti Valentin 
Coşereanu, concentrează frumuseţea poeziei, dar şi trăsăturile omeneşti ideale. Bus-
tul din bronz al poetului reprezintă peren o chemare de contemplaţie, o cale spre 
bucuria dezvăluirii, căci Eminescu are sădit în chip semnul eternităţii.

În zilele noastre creaţia eminesciană este citată şi studiată cu o mare atenţie şi 
cu un interes deosebit, dovadă fiind numeroasele studii, articole, noi viziuni şi inter-
pretări. Fapt pe deplin explicabil. Forţa de rezistenţă a operei sale rezidă mai întâi în 
faptul că ea îţi permite să înţelegi mai profund viaţa, frământările zi de zi a celora ce 
te înconjoară, să trăieşti din plin propria-ţi existenţă. Mai mult ca atât: în plăsmuirile 
acestui mare geniu poţi intui nelimitate posibilităţi de contact sufletesc.
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ASCULTÎND CU PIETATE
AL STRĂVECHII SLOVE CLOPOT…

(marginalii lecturale de redactor)
                                                                                        Iar de n-au s-auză 

dânşii…
                                                                                                    (Grigore Vieru, 

Legământ)

Umbra de amarnică îndoială din cuvintele  de mai sus ale celui  care-a fost 
numit-şi pe bună dreptate- „vis stelar din constelaţia Eminescu” (Victor Crăciun),  
avea să se spulbere şi spulbera-se-va, credem, multă, multă vreme înainte. O arată şi 
luările de cuvânt- cu vibraţie de voce, cu timiditatea apropierii de fremătândul vers 
artistic, cu inflexiuni tonal-melodice ale discursului, cu pietatea ce se cuvine în faţa 
marilor frumuseţi ale cugetului şi sensiibilităţii omeneşti- ale profesorilor şi stiu-
denţiulor din cadrul Universităţii „Grigore Ţamblac” din Taraclia, precum şi a celor 
din cadrul Universităţi  „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul în timpul conferinţei 
organizate în cinstea Poetului- Nepereche al poporului nostru. O mai arată, o dată 
în plus, şi materialele prezente în culegerea de faţă- rodul meditaţiilor prelungi şi al 
cântăririlor  sfielnice a valorii de cunoaştere şi devenire a omului întru fiinţă supre-
mă, prin grila atentă şi nepărtinitoare a  unei cercetări ştiinţifice pertinente.

Se impune, dintru început, diversitatea tematică ramiificată a materialelor.Pre-
cum e şi firesc, majoritateastudiilor îşi  au sorginte eminesciană,dar se disiting prin 
întinderea şi ineditul analizei ( „File epistolare – oglindiri ale  portretului interi-
or eminescian”, „Filonul modelator german al creaţiei artistice şi publicistice a lui 
Eminescu”, „Peste câte mii de veacuri stăpânirea-Ţi va străbate?..”) şi propunând, 
chiar prin întitularea articolelor, o optică juvenilă, proaspătă asupra creaţiei inepu-
izabile a  celui cu „doruri vii şi patimi multe”. De altfel, aceeași tendinţă salutabilă 
– de formulare incitant- divergentă, nu doar vonstatativ-nominativă a articolelor 
- o vom găsi şi în materialele dedicate creaţiei altor scriitori („Tangenţe simbiotice 
între folclor şi istorie în  legenda   Dan, căpitan de plai”, „Autumnală, bacoviană  
logodire a magiilor cu stropi de ploaie rece” ori, să zicem, „Căutarea  pe ”drumul 
Damascului”a sinelui în scrierile de debut ale lui Liviu Rebreanu”sau „Istorismul – 
catalizator policrom şi  polifonic al creaţiei artistice din epoca paşoptistă”), creându-
se, astfel, imaginea unei emanaţii spirituale concentrice, pornind de la şi convergând 
de fiecare dată spre unicul  centru de atracţie -  „omul deplin al culturii” , precum 
îl determina C. Noica pe M.Eminescu.  E acesta, credem, unul dintre insemnele 
distincte  ale  exegezei literare veritabile care,  studiind un text prin definiţie şi ex-
celenţă poetic, nu se poate regăsi decât în aceeaşi aureolă de conotaţii şi simboluri, 
metafore aromitoare – toate îndemnând spre revelaţii multiple şi solare.
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Întru realizarea aceloraşi finalităţi implicite ale studiului literar sunt selectate şi 
şi epigrafe ce îmtreţes cu migală o atmosferă aparte  şi conferă perceperii iniţiatice 
a textului candoare şi tensiune ; astfel este epigraful  

„O lumină l-a învăluit deodată ca într-un fulger…"
                                                       Faptele apostolilor (cap. IX)

(studiul referitor la creaţia lui L.Rebreanu)  sau 
„Un poet poate avea totul – neavând nimic,
și nimic, având totul... ” (M.Eminescu)    

(studiul despre corespondenţa lui M. Eminescu). 

O dovadă în plus în favoarea acestei teze - de sincronizare a metalimbajului 
exegezei literare la cerinţele de splendoare revelatorie a beletristicii ca atare -  ar fi 
şi structurarea compoziţională echilibrată, îngrijită, sistemică, realizată prin diverse 
procedee structurale, precum ar fi, în exemplul de mai jos, structurarea inelară a 
materialului : începutul textului este  următorul : 

„Are omul ascuns, se prea poate, în adâncul inimii sale un soare mic– seminţă 
din care viaţa-i şi-a luat începutul. Păstrează omul, în taina existenţei sale, un iz-
voraş de lumină şi căldură, care-şi face mereu drum spre inima cuiva...Acesta este 
DORUL. L-a avut şi geniul, l-a avut şi Mihai Eminescu...şi, cum l-a avut, aşa ni l-a 
şi lăsat nouă înveşnicit în opera sa, să-l poarte „secolii din gură- n gură”, pentru ca  
în final cititorul să găsească, cu  surprindere, următorul pasaj: 

„Se vede că o fi având ascuns, totuşi, omul ista în adâncul inimii sale un soa-
re– seminţă din care viaţa-i şi-a luat începutul. Păstrează omul, în taina existenţei 
sale, un izvoraş de lumină şi căldură, care-şi face mereu drum spre inima cuiva, din 
gură-n gură şipotind... 

Acesta, cu bună seamă, nu poate fi altul decât UNUL DORUL... “
Fluiditate a stilului, variat nuanţat prin imagini artistice revelatorii putem remar-

ca şi în multe pasaje ale textelor analitice propriu-zise, precum o atestă următoarele 
rânduri: „Pentru a vorbi –demn, sugestiv, dulce şi armonios – despre Eminescu ar 
trebuie să ai o suită-ntreagă de curcubeice metafore pentru ca de pe bolta lor să-
ncerci a-i scruta razele-i…

Eminescu ne vine şi ca o floare rară, răsărită miraculos dintr-o scânteie de geniu, 
aruncată de mlădioase sufluri eoliene pe pământul atât arid al Daciei,... Ca și cea a 
Luceafărului său e  lumina Sa: înainte de a ajunge la noi, a trecut o cale lungă şi mult 
prea anevoioasă...”

Sincronizarea  afectiv-emoţională, despre care vorbeam ceva mai înainte, se 
manifestă – un fapt deosebit de interesant, credem – şi prin identitatea elementelor 
lexicale cu o configuraţie semantico-stilistică similară. dacă nu chiar identică ineori, 
celor utilizate în contextul artistic. Spre exemplu, pasajul următor dintr-un studiu re-
feritor la manuscrisele eminesciene:  „Răsfoind manuscrisele, îţi poţi crea o imagine 
a frământării poetice, poţi ghici oboseala celui care a aşternut pe hârtie gânduri, fră-
mântări, enigme…” cuvântul evidenţiat comportă aceeaşi sugestie plastico-afectivă 
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pe care i-o conferise autorul în  „Scrisoarea I”: 
 „.. Nu lumina
Ce în lume-ai revărsat-o, ci păcatele şi vina,
Oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt
Într-un mod fatal legate de o mână de pământ;
Toate micile mizerii unui suflet chinuit
Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit”.

Valorificarea potenţialului expresiv al textelor eminesciene se face cu o doză 
sporită de discernământ, evidenţiindu-se tâlcuri numeroase şi ascunse până la o vre-
me de auzul comun ;

Astfel apar confesiunile lui  Nicolae Iorga care, la ceva mai mult de un an de 
la donarea către Academie a Caietelor de către Maiorescu, exclama: „Un om com-
plet, într-o vreme în care ceea ce este mai necesar pentru noi este această refacere 
a omului complet, pe care timpurile noastre l-au sfărîmat în fragmente, distrugînd 
omenirea în însăsi esenta ei initială si definitivă…” ; că „Nouăzeci la sută din poetii 
nostri îsi vor da probabil demisia din calitatea de poeti, văzînd ce este în laboratorul 
unui mare creator, iar orice om de cultură se va rusina de putinătatea intereselor si 
mijloacelor pe care le-a pus în joc, în comparatie cu fervoarea pentru cultură a unui 
tînăr fără titluri si fără specialitate”.Sau cea a lui Constantin Noica :  „Marile opere 
rămîn mereu un îndemn de a naste alte opere mari sau măcar de a modela omenescul 
din tine. Iar de nu, functia operelor mari este de a te face să-ti ceri scuze că existi”

Autorii denotă abilităţi de mânuire măiestrită a cuvântului, explorându-i poten-
ţele expresiv-contextuale toate,  nuanţându-şi expresia, după modelul marilor îna-
intaşi, cu vorbe de duh şi din înţelepciunea poporului nostru,dar şi dn cea a altora, 
precum ne arată şi pasajul de mai jos : «Ne trebuie multa, multa, nu doar multum, 
cum spun filistinii” –  imbold continuu spre cultura adevărată şi spre autoperfecţiune 
prin autodepăşire.

Tendinţa de înălţare – prin asimilarea întregii culturi veritabile – se manifestă în 
cele mai diverse moduri, uneori – instinctiv poate, precum ne-o mărturiseşte frag-
mentul ce urmează: „Universul  ficţiunilor sale (Rebreanu – P.D.) încheagă un ade-
vărat spectacol de forţe devoratoare, reducând omul la instinctele lui fundamentale 
– foamea şi iubirea”, în care se face o subtilă aluzie la  literatura universală (marele 
poet german F.Schiller).

De altfel, cunoaşterea altor limbi, înţelegerea altor culturi constituie, şi în ac-
cepţia marilor noştri înaintaşi, şi în studiile  cercetătorilor de mai târziu, un punct 
nevralgic în modelarea personalităţii; semnificative în acest sens sunt  afirmaţiile lui 
Constantin Noica: „Un om de cultură care nu folosește firesc câteva limbi străine, 
nu-si merită numele. Un om care n-a citit autori  întregi si nu simple cărti, n-a citit 
cu adevărat. Cine n-a acoperit cîteva culturi, nu poate spune nimic adînc despre 
cultura sa. Numerosi cercetători tineri de calitate sînt permanent angajati în cultura 
poporului nostru. Dar dacă nu stiu slavonă si greacă, nu fac nici o treabă deosebită 
în cultura veche românească, iar dacă n-au acoperit cîteva culturi, ca un Călinescu 
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ori un Vianu, nu vor fi fost decît contabili si arhivari ai culturii românesti”
Concluziile - partea integrantă a investigaţiei - sunt formulate lapidar şi se  dis-

ting printr-o pronunţată tentă de aplicabilitate; vom ilustra prin două referiri la arti-
colele ce urmează să vină:

„Aşadar, conchidem noi, „trebuie să fii spirit din spiritul naturii”  acesta este 
adevărul care a condus gândirea inspirată a celor doi poeţi (Eminescu şi Vieru – P.D.) 
pentru a crea adevărate capodopere naţionale şi universale, pentru a ne pătrunde de 
farmecul lumii înconjurătoare, pentru a ne deplasa dincolo de orizont, acolo unde îşi 
revarsă vraja universul şi unde nu mai suntem doar noi, ci  noi şi visurile noastre”..

…Eşti iarbă azi, Vierule Poete, eşti licăr viu, tremurător în fascinanta  constela-
tie Eminescu.

Te clatine vânturi, te mângâie ploi,  te-ndrepte -  maiestos şi falnic- toate-aces-
tea –n tihnă către soare, căci cei de vin din urmă aşteaptă cu sfială şi în miez de 
noapte,ca  şi la răsărit de soare al străvechii slove clopot buciumând singurătăţi şi 
construind palate de mărgean din dragosteA, lumina şi splendoarea unei inime cura-
te şi-unui suflet generos.iunimilor preacurate şi al sufletelor de argint 
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ДНЕС И „ЕДНО ВРЕМЕ”: ИДЕИНТИЧНИТЕ МАРКЕРИ 
НА ГРАДА И СЕЛОТО В ТВОРЧЕСТВОТО 

НА  Й. РАДИЧКОВ И И. ДРУЦА
 

The article analyses in a comparative plan some aspects from the concept 
about existence and man of Y. Radichkov and I. Druță. The main attention is on 
the opposition town-village, representative ones for the following of the process 
of disintegrating of the patriarchal culture and its dissolving in the paradigm of the 
modern civilization.

Key –words: village, town, tradition, modernity, comparison, analogy.

И в Радичковата, и в Друцевата концепции за историческото развитие са 
ясно разграничени градската и селската култури. И макар втората да е по-
древна от първата, и двете са легнали в основата на националния, български 
и молдовски, характер. Друг въпрос е, че съвременното обществено мнение е 
дирижирано така, че, без да се формулира пряко, се налага идеята за превъз-
ходството на града над селото, нали на "село умът не ни достига", а "в града 
повече разум е събран" [1; c.100]. Така например, в Радичковия разказ «Козел» 
с идването на градската експедиция за скални рисунки, сравнявайки себе си с 
тях, козарят губи досегашното си душевно равновесие и почва да се измъчва 
от мисълта за недодялаността си. Принизен от, както му се струва, градското 
превъзходство, той почва да се срамува от самия себе си, осъзнавайки се един-
ствено като див и прост, като дете пред възрастните. Селската, по-богата като 
философия и традиция култура е ръководена от по-агресивната градска.

В Радичковото творчество при разгръщане темата за селото ключови ста-
ват такива понятия като "язовир", "селища със затихващи функции", и като 
техен резултат – бурени, пустош, изоставени гробища.

Да сравним тази картина с друга, пресъздаваща онова, което е било преди. 
На мястото на днешната епична статика някога е кипял пълноценен живот: 
пъстър и разнообразен дори през зимата, шумен и невероятно подвижен; мъже, 
жени, деца – всички с нещо са били заети, от нещо са се интересували, нещо 
ги е занимавало, макар това да е бил само спор на някоя бабичка с поредната 
креслива сврака. В селото дори на формално ниво животът е бликал отвсякъде. 
Там не е имало кътче, което да не е било белязано с име. Опитомявайки всичко 
край себе си, надарявайки го с име, а значи и със собствена физиономия, чове-
кът преодолявал изначалното равнодушие на космоса.

През тази призма на възприятие сравнението между днес и "по-старо вре-
ме" [2; c. 114] е в полза на второто. Тогава животът е бил разпределен равно-
мерно навсякъде, дори и в най-затънтеното място, докато днес равновесието 
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е нарушено, някога горите, обкръжаващи селцата от всичките им страни, са 
гъмжели от живот, са били пълни с вълци, мечки, самодиви и какви ли не дру-
ги същества. Сега от това не е останало почти нищо, може би само викът на 
брадвата.

"Едно време" [3; c. 133; 125, 144; 29] всичко е било друго. Тогава водите 
на безименната река са носели дъха на планинската билка и на самодивата, 
днес - сиви фабрични отпадъци. Тогава тя е имала сили да раздвижва водени-
ци, чаркове и дъскорезници, днес вече те не стигат за електричество ("Авто-
биография"). Може би същата, а може би друга, но с близка съдба, е и реката 
в новелата "Страх". Когато край бреговете й, наситени с дъх на планини, на 
билки и на самодиви, се появила нова машинария, железни фабрики, циркула-
тори, газгенератори, тя, жива още от сътворението на света, винаги бистра и 
променлива, изведнъж помръкна и се обгърна с меланхолия.

В съотношението "ново – по-старо" и самите селяни по-често избират вто-
рото. Така например, Заеко предпочита да си запали цигарата с огниво - "ста-
ровремска работа" [4; c. 202], а не със запалка ("австрийска, ветроупорна" [5; 
c. 202]). Според хода на разсъжденията му, първото макар и да е старовремско, 
то е независимо, винаги на разположение и не те кара да спираш камиони, за 
да го заредиш.

Срещата между "ново" и "по-старо", е един от най-често предложените, 
както от Й.Радичков, така и от И.Друца, конфликти. Производните му могат да 
се проследят (на различни нива, под различни ъгли на възприятие и с различен 
акцент) почти във всичките им произведения.

Интересен е фактът, че за да обозначат разминаването на една епоха с дру-
га, както българският, така и мол¬довският белетристи понякога предлагат 
идентични образи. Например, нито Радичковите, нито Друцевите селяни не са 
много впечатлени от батозата, която уж трябвала да им облекчи ръчния труд 
(И.Друца: "Въпросът за живота"; Й.Радичков "Американска батоза", "Заекът"). 
Или друг момент: и И.Друца, и Й.Радичков предпочитат преиму¬ществата на 
свободното музициране пред задължителното ръководство на нотите, смятай-
ки, че онова, което не е научено наизуст, а идва от сърцето, като потребност да 
се изкаже, е по-истинско и красиво. (И.Друца "Птиците на нашата младост", 
"Листа на тъгата"; Й.Радичков "Ние, духовата музика" и др.). Според леля 
Руца, например, съвремените музиканти са загубили много в сравнение с оне-
зи, които тя е познавала в младостта си: когато те почвали да свирят, сякаш 
освобождавали вълни от болка и цели селища плачели заедно с цигулките им. 
(Очевидно е обаче (особено у Радичков), че естественото, свободно, от една 
страна и, от друга, ръководеното, предварително подготвено музициране, ос-
вен първичното си значение предполага и алегорически препратки към реални 
социални, дори политически аналогии).

Като символ, общ и за двамата писатели, на новото стават телег¬рафните 
(телевизионни) стълбове – вестители на един модерен свят, идващ да измести 
патриархалния (И.Друца "Степни балади; Й.Радичков "Акустичното гърне"). 
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Й. Радичков дори щрихира апокалиптичната картина, когато селата изобщо ще 
изчезнат, а на полетата ще останат да стърчат само тези стълбове, като кръсто-
ве или изгаснали свещи върху могилата на един изчезнал живот. При И.Друца 
този символ е по-мобилен, враждебното му възприемане постепенно става по-
толерантно и според вижданията му, може би именно те (телеграфните стъл-
бове) ще са една от връзките между минало и настояще, предопределени да ги 
примирят и свържат.

Днес доминира и се налага така нареченото градско, модерно световижда-
не, в "по-старо време" селото е било самодостатъчна структура. И в Друцев-
ото, и в Радичковото творчество този паралел се очертава доста ясно. Според 
Радичков днес градът обсебва, донякъде ограбва селото. Епична по обема си 
и библейска по смисъл картина е нарисувана в "Нощно бдение" (сб. "Малка 
северна сага"): всяка година през едно и също време, обхванати от страстта 
да напълнят възможно повече буркани, гражданите си спомнят, че имат род-
нини на селото и заминават там, за да сметат всичко като след пожар. Те са до 
такава степен погълнати от целта си, че прегазват всеки, който им се изпречи 
на пътя. Нагнетявайки ситуацията, писателят разкрива реалното лице на едно 
от най-разпространените съвременни качества – потребителският фанатизъм, 
превръщащ човека в "човекоядец" [6; c. 145].

А иначе, вчерашните селяни - днешните граждани и сами са попаднали в 
плен на вещите, на "виещи асансъори, вибриращи перални машини, прахосму-
качки, надвикващи се телевизори,.. капещи чешми,... пищящи тенджери" [7; c. 
6]. За да се спасят поне от външните шумове, хората са принудени да затворят 
и прозорците си. Така усамотяването, разделеността получават и формален из-
раз, матрьошката се сдобива с още един кръг.

Историята за превръщането на воденицата, "свято място... (където) се из-
вършва една част от магията на хляба" в битово ханче с "име, презиме и фамил-
но име" [8; c. 111], с изографисани на предната й страна за реклама бъчви и пе-
чени пилета, с други думи, в модерно предприятие, предлагащо "съвременно" 
обслужване, също предоставя възможност за разсъждения върху същността на 
новото и старото. Новото гледа повече да учуди очите, отколкото сърцето (ак-
центът върху видимостта и не върху същността -  като белег на постмодерното 
време), прегазва изконното, а неща, които са се смятали за вечни, престават да 
са такива; модерното е по-силно от патриархалното, но в този случай силата е 
лишена от морал и състрадание. Картини, пресъздаващи процеса на модерни-
зация на селския живот, ще се срещнат и в доста други творби. В Радичковата 
новела "Заекът", в свойствения за автора своеобразен маниер, реализиращ се 
с помощта на мистификацията и «двойното дъно», се говори за внедряването 
на батозата в полския труд. В този контекст, макар и да звучи като простичка, 
мисълта на Заяко не е лишена от здрав смисъл. Селянинът, като вече препатил, 
предупреждава чрез писмо роднината си да внимава американската батоза да 
не му изяде сламата. Ако се абстрахираме от конкретната ситуация, съветът 
му може да се възприеме и като предуп¬реждение новото да не се строи върху 
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руините на старото, иначе, казано с метафора от друго произведение, кравата 
ще изяде стопанина си.

На друго пространство, вече в града, но също като съвременно чудовище 
(и предпоставка на постиндустриалното общество) е показана дърворезачка-
та, работеща по същия модел: винаги гладна, поглъщаща неимоверно коли-
чество енергия и започваща да вие при всяка по-дълга пауза. Обслужващите 
я хора се превръщат в нейни придатъци, задължени да я поддържат и хранят. 
С други думи, се деформират традиционните връзки и състояния, настъпва 
време, когато човекът губи самостоятелността си и се превръща във вторичен 
по отношение към машините, в програмиран за определена работа инстру-
мент. Според немско-американския философ и социолог Х.Маркузе, така как-
то смъртта е цената на живота, така и разрушението става цената на прогреса. 
Това е динамиката на реалността. Логосът на техниката се превърна в Логоса 
на постоянното робство, а инструментализацията на живота – в инструмента-
лизация на човека [9; c. 209].

Разделението на селско и градско и трудното им хармонизиране не е от-
личителна черта само за Радичковия период след "Свирепо настроение". По-
добна интонация (все пак, не така целенасочено както по-късно и с по-ясно 
очертано морално измерение) присъства още в самото начало на творчеството 
му. На тази вълна е създаден разказът "На Качул", поместен още в първия му 
сборник "Сърцето бие за хората". Творбата е построена върху скритата опози-
ция: селско (неподправено, чисто) и градско ("тягостно и чуждо" [10; c. 91]). 
Сюжетът е прост: срещат се и се разминават два свята. Герои са Елка, селско 
болно момиче, и Бъксанов, гражданин, кореспондент в някакъв вестник.  

Последната им среща създава един визуален символ, който по-късно ще 
стане основоположен в осъзнаването съдбата на съвременното село. Това е 
кръстът – знак за изчезване и апокалипсис. При заминаването си героят – по-
вествовател вижда момичето на фона на пресичащи се мост и река и му се 
струва, че тя е гвоздеят, забит върху големия кръст, създаден от самата природа 
като предупреждение за онова, което може да се случи. 

Все пак, у И.Друца, и у Й.Радичков са редки случаите когато градът се по-
явява като самостоятелна структура. Най-често моменти, визиращи градския 
начин на живот се подразбират в сравнение със същата ситуация на село. Ця-
лото действие е концентрирано в града в Радичковата новела "Неделя", пресъз-
даваща един ден от живота на Ивановците, чиито действия и мисли са напълно 
подчинени на ролите, които им налага градът и избраната професия. Друцева-
та творба, в която градът заема по-голямо пространство, е новелата "Броените 
дни на зеления лист" (и драматургичния й вариант, пиесата "Хория"). На фор-
мално ниво тук действието протича повече в столицата, отколкото в селото. 
Формално, защото разхождайки се по Кишиневските улици, мисълта на героя 
е изцяло насочена към миналото, голямата част от което е свързано със селото. 
Хория си мисли, че градът е лишен от епичността, тишината и мира, които 
предлага селото.
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Както у българския, така и у молдовския писател доста често градът се от-
кроява като антипод на селото. Така например, едно от основните им различия 
се състои в това, че обикновеният човек в града се чувства загубен в тълпа-
та непознати и вечно бързащи за някъде хора. За молдовския белетрист тази 
прибързаност е знакова за съвременността и, като цяло, носи деструктивен 
потенциал. Разбирайки прогресът като историческа закономерност, И.Друца 
набляга върху идеята, предполагаща, че от личния свободен избор на човека 
зависи какво да запази от миналото си. Все пак, не бива да се стигне до ситу-
ация, когато по официално нареждане гробищата ще бъдат изтрити от лицето 
на земята, защото според някой архитект практичното и удобното са по-важни 
от паметта и историята и именно на тяхно място най-целесъобразно ще бъде 
да мине някое шосе. Наблюдавайки разровените гробища, Хория има усеща-
нето, че самите мъртъвци се съпротивляват на участта си ("Камбанарията"). 
(Интересно е, че същите интонации, построени върху разработването на близ-
ки по смисъла си (с тези на Друца) образи, намираме и в Радичковия разказ 
"Змийски сняг").

При различието в използване на изобразителните средства, на стила, на 
приемите, чрез които се очертават определени виждания, и Радичковата, и 
Друцевата концепция за живота демонстрират близки по възприятието си па-
раметри. Това доказват и някои почти тъждествени аналогии, съвпадения в 
руслото на мисленето, когато, например, се стигат до едни и същи изводи. У 
И.Друца в "Бремето на нашата доброта" Онаке смята, че миналото е ценно и 
с това, че тогава човекът е познавал още душевното спокойствие. А днес, и да 
търсиш из цялото село, няма да намериш човек, който просто да си седи, да не 
бърза за никъде, да се усмихва просто така, без видима причина, да обича хо-
рата, само защото са хора. Като продължение на тези мисли, в пиесата "Дойна" 
Тудор смята, че най-разпространената сред молдовците болест е кислородното 
гладуване. И това в страна, която се слави с природата си. Според медицинско 
разяснение, главната й причина се кореняла в прибързания, неестествен ритъм 
на живота. Същата диагноза за съвременното състояние на човека - "нравстве-
на недостатъчност, а ако щете и кислородна" поставя и Й.Радичков в разказа 
"Заяк сеносъбирач", поместен в сборника «Умиване лицето на Богородица».

Гражданинът губи способността да е съпричастен с природата. Отивайки 
към учителя си, Апостолов, Левачко си мисли за времето, когато денят и но-
щта сякаш се раздвояват, като покана да се усетят някои от тайните на космо-
са: именно в подобни мигновения, вглъбена в себе си, потънала в размисъл, 
природата е най-незащитена, а значи и най-разчитаема («Прашка»). В града 
обаче, бързайки да запалят лампите, когато е още светло, хората подминават 
открехнатите вратички, оставяйки непрочетена още една страница от книгата 
на живота.

Сред Радичковите литературни герои също липсват коренните граж¬дани. 
Онези, които използват това определение при конкретизиране на социалния 
си статут, са бивши селяни ("Че кой от нас не е живял на село" [11; c. 303], 
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"Всички сме мигрирали из селата" [12; c. 8], "На гражданята семката им е от 
село, но са си забравили семката" [13; c. 62] и др.), които днес или тъгуват по 
изстиналите си огнища, или, напротив, срамувайки се от произхода си, желаят 
напълно да го заличат и забравят.

Но макар основното действие в произведенията му да става на село, сянка-
та на града е като контрапункт, диктуващ насоката на мислите и поведението, 
"скрита(та) пружина на действието" [14; c. 32]. У Друца тази връзка не е тол-
кова силна. Все пак, и молдовският писател също предлага извънредно малко 
герои, които пред селото ще предпочетат града. Освен това, те не са от воде-
що концептуално значение и изпъкват, за да акцентират, чрез отрицание или 
разклонение на главните идеи, полифоничността на цялата творба. Сред тях е 
учителят Микулеску ("Бремето на нашата доброта"), млад идеалист, следвал в 
Букурещ, един от най-добрите студенти на знаменития фолклорист Алеку Ро-
сети, възхитен не от реалното село, а от въображаемото, видяно през призмата 
на румънския фолклор от 19-ти век. Първото, с което се запознава от по-близ-
ко разстояние е Чутура. И тук бързо разбира колко голяма е пропастта между 
онова, което си е представял, че е Бесарабия и истинското й лице. Може би, за-
щото е израснал в града и затова е по-слаб и не притежава селската виталност 
и устойчивост към неприятностите, не успява да им се противопостави и след 
поредната трудност си стяга багажа и рано сутринта напуска Чутура завинаги.

И в Радичковото, и в Друцевото творчество производната от опозицията 
"днес – едно време" опозиция "град - село" всъщност оформя основното съ-
държание на търсенията им и укрепва терена за разгръщане на водещия за 
концепцията им за съвременността конфликт: суматохата, разместването на 
пластовете, драматичната среща на модерно и патриархално. 

В творчеството и на молдовския, и на българския белетристи смисловата 
парадигма  «град-село» може да се проследи и по отношението на литератур-
ните персонажи към жилищата им. Според Друца животът на селянина остава 
отпечатан и в лика на къщата  му, понеже те заедно си градят историята: собст-
вената, и тази на рода. Колибата на Руца, стърчаща като трън в самият център 
на модернизиращото се село, може би е последната връзка с миналото, онзи 
контрапункт, необходим за запазване на историческата и духовната традиция 
("Птиците на нашата младост"). Добре прочетената къща може да разкрие не 
само характера на обитателите си, но и цяла човешка история. В драмата "Каса 
маре" Василуца преразказва историята на дома си в неразривна връзка с голя-
мата история: предвоенното, военното и следвоенното време, когато и двете 
остават вдовици. Интересно е, че в представите й къщата усеща същото, как-
вото и тя самата, тоест притежава женска чувствителност

Според Радичков старите селски къщи, издигнати от стопаните си на око 
и на ръка, помнят още турското време, стените им са попивали миризмите на 
няколко поколения. В разказа "Каменните костенурки" авторът ги сравнява с 
митическите каменни костенурки, припълзели от древността, но съумели да 
опазят живота си до днес. Както Друца, така и  Радичков смятат че човекът и 
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обиталището му оформят едно цяло и всеки опит насилствено да се променят 
нещата води до разрушаване на естествения ред. Затова съвременният забър-
зан човек, изоставил товара на предишния си опит и загледан единствено в 
бъдещето, прилича донякъде на костенурка, загубила корубата си. Макар и да 
не осъзнава това, той също е толкова самотен и уязвим, както и самата тя.

Радичковият разказ "Житие – битие" е своеобразен реквием по изчезва-
щите стари къщи, подслонили под покрива си "цяла държава" [15; c. 59] хора, 
взели от всеки по нещо и оставили на всеки по нещо от себе си. Преживели 
"суеверните времена" [16; c. 56] и стигнали до "по-новите", запазвайки спо-
мена за всеки свой обитател, те са живи свидетелства за човешката история. 
"Монологът" на старата къща не само споменава най–емблематичното от "ду-
ховността" си, но и съпоставя всичко с аналогичните особености на новите 
жилища. Авторовите предпочитания гравитират към първичното. Модерните 
къщи, макар да са по–представителни, са безлични, затворени за останалия 
свят; те са още млади, и затова им липсва най–главното за един истински жи-
вот – спомените. Логичният финал на подобно развитие са построените един 
до друг сиви жилищни блокове, оформящи структурата на градския пейзаж, 
скриващ зад стените си Ивановците. 

За разлика от Друца, чиито къщи са запазили още традиционната енерге-
тика, при Й. Радичков съвремената къща често губи значението си на огнище 
и домашен олтар, за да се превърне единствено в подслон. В творчество му 
се срещат няколко емблематични къщи, преразказващи историята на изпраз-
ването им откъм живот. Най–изявените в това отношение са къщата на Иван 
Ефрейторов («Последно лято»), на Левачко («Прашка»), на Герго («Когато 
птиците загубят ятото си») и др.

В по–обобщено алегоричен план и темата за дома може да се свърже с 
основния мотив, определящ и Друцевото, и Радичковото творчество: загубата 
на корените, на традиционното селско световиждане. В този случай старата 
къща придобива координатите на, условно казано, патриархалното време, кое-
то под въздействие на новите условия губи както предишните си стопани, така 
и всичко онова, което някога е определяло устоите й. В реда на опразнените и 
изстиващи къщи у Радичков, например, ще се включат и старовремската во-
деница ("Страх"), и сивото, почти безлюдно манастирче ("Ерусалимчета"), и 
дори загубеното кралство на глупавия крал ("Образ и подобие").

И Радичковата, и Друцевата концепция за къщата са полисемантични, съ-
държат емблематични за мирогледа им моменти. За двамата писатели те са ан-
тропоморфични, дори филогенетични кодове, разкриващи не само физическа-
та и моралната същност на стопанина си, но също така историята и възгледите 
му. Къщата е последната крепост, предпазваща от нашествието на чуждото, 
но в същото време тя представлява и най–малката частица от голямото цяло 
– света. Тя е физиономична не само за живота на стопанина си, но и за целия 
народ, за преминаването му през вековете. Къщата не е само начин на живот, 
тя е и свещеното пространство на духовността, мястото, където се реализира 
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съдбата: бялата черква, камбанарията, както и старовремската воденица, Но-
евият ковчег и т.н.

Съставна част на парадигмата "град-село" може да е и дихотомията "жи-
вотни - техника".

И българският, и молдовският автори пред моторния крясък на градския 
живот предпочитат музиката на селския. Според виждането им, в каквито и 
условия да живее, колкото и съвременен да се смята, човекът винаги ще търси 
освобождение и спокойствие в непосредното общуване със земята. Откакто 
се помни, селянинът е свикнал да общува с всичко край себе си, да влага в 
околния свят таен смисъл. С нахлуването на техниката обаче е загубил кода, 
с чиято помощ би могъл да го преведе на свой език и затова той остава нера-
зчитаем. В новелата "С дъх на зряла дюля" И. Друца споменава изказването 
на френския философ, писател и обществен деятел А. Малро, според когото 
след появата на машините  човекът е поевтинял и "колкото повече прогресира 
техниката, толкова по-малка е цената на човека" [17; c. 501].

Недоверчивото отношение на човека към техниката се проследява в ред 
Радичкови и Друцеви творби. Така например, в "Заекът" Радичков говори за 
двупосочното движение, набиращо размах особено през последно време: па-
ралелно (но в обратна посока) с обезлюдяването, на село почват да се появяват 
нови машини; човекът е заменен с техниката, а на по-конкретно ниво: конете, 
воловете с трактори и комбайни, според вижданията на селянина – заплаши-
телно виеща купчина горещо желязо.

Мотивът за изоставените някогашни приятели – коне е доста често срещан 
както у Друца, така и у Радичков. Но у българския белетрист образът на коня 
е из¬ползван не само като конкретна характеристика за конкретно време, а е 
подчинен на по-широки задачи. Така в новелата "Спомени за коне" той е за-
легнал като основа в анализа на българщината, съединява старобългарското и 
славянското: кончето пръчка и кончето люлка. От едната страна – номадството, 
вятърът и прахът, действието и рискът, от другата – уседналостта, удобството 
и сигурността. В същата творба образът на коня е и един от разделителните 
оценъч¬ни критерии в опозицията село – град, детскост – зрялост, вчера – 
днес: срещу красивите, волно препускащи, полудиви коне, помогнали някога 
на героя-повествовател да си възвърне говора, става измъчената, натоварена 
стара кранта, осъдена днес да бъде умъртвена поради негодност. (В "Луда тре-
ва" срещаме почти същото разделение: младият игрив и старият уморен кен-
тавър, макар, може би, в случая, това повече да се отнася до възрастовата, и не 
само на човека, а на живота изобщо, философия).

И с образа на конето, както и с тези на свраките, чистата земя и др., 
Й.Радичков предупреждава за времето, когато то ще остане само в спомените, 
в историята, а в действителност човекът няма да може да намери дори една 
подкова, за да я покаже на децата си, като блед знак за онова, с което е живял 
в собственото си детство ("Нощна паша"). Така постепенно изчезва още един 
от стожерите на селския космос, а по отношение на България – и белегът за 
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национална идентичност, формирал образа й през вековете.
Друг детайл, разграничиващ селското и градското световъзприятие, е от-

ношението към вещите. Връзката между човека и нещата, които притежава 
или които го обкръжават, по правило, е различна с оглед на обстоятелствата. 
Знаковите за нещата функции се променят в зависимост от мястото (село-град) 
и времето (минало-настояще). С огражданяване на селото много от предиш-
ните ценности са загубили стойността си, животът все повече се опредметява, 
човекът се превръща в потребител. В града вещите губят индивидуалното си 
излъчване, способността за връзка и диалог с човека; всичко се свежда до въз-
можността да бъде притежавано и/или консумирано. Различно от това е тради-
ционното селско възприятие, когато интимната връзка между човека и обика-
лящите го неща още не е прекъсната. Например, на село трикракото столче е 
станало жива история на семейството, което го притежава, носейки върху себе 
си белезите ("резка... запетайка... кръстачка... чертичка" [18; c. 13]) на всеки 
един от членовете му, като доказателство, че те са съществували, защото, по 
думите на повествователя, щом някъде човек е оставил резка от себе си, жи-
вотът му тогава не е минал напразно. В града обаче магията му изчезва и то 
се превръща в обикновена вехтория, която не се вписва в модерния интериор 
(«Трикрако столче»).

В същия смисъл (но в обратна посока: от града към селото), в разказа "Мо-
тика" ковачът Реджо преправя всичките мотики, "фабрична стока" [19; c. 86], 
смятайки, че там, в градовете, те се майсторят без оглед на конкретния човек, 
който ще ги притежава: безлични са, в резултат на машинното производство, 
докато на село анонимността им е преодоляна, вещите получават съдбата на 
стопанина си, приспособяват се към селската физиономичност.

Особено е отношението на селяните и към дрехите им. Тук се наблюдава 
същото разделение на ново и старо, със същите предпочитания. Както разсъж-
дава повествователят в "Бомбето", вече използваната дреха получава душата 
на стопанина си, докато новата, която още не познава човека, е мъртва, безлич-
на. Между човека и дрехата му връзката трябва да е двупосочна. Старите дре-
хи са като стари приятели, без които животът би загубил много от съдържател-
ността си. Те също са физиономични, издават характера, вкуса, дори мислите 
на стопанина си. Колкото по-стара е дрехата, толкова е по-ценна, като свидетел 
и спътник, съпроводил човешкия живот.

В новелата "Заякът", разсъждавайки за "предимствата" на американския 
гащеризон, помогнал дори да се задомят циганските момчета, Заяко все пак 
си мисли за онези дрехи, които е обличал досега и които, за разлика от бързо 
овехтелия знаменит подарък, издържат здрави няколко поколения. Само ми-
ризмата им колко струва. Те миришат на село: "на жълта дюля... на ракла и на 
босилек, на овче мляко и на тепавица" [20; c. 170], докато екзотичният гащери-
зон мирише на фабрика и на смазка.

Друцевата концепция за взаимоотношението "Човек – обкръжаващият го 
материален свят" е, в общи линии, същата, както и Радичковата. И двамата 
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художници ползват като висш критерий за оценка гледната точка на тради-
ционното селско световиждане, безпокойството, свързано със загубата на ос-
новните ценности на миналото.

В тази насоченост се чете и пледоарията на Хория в полза на ръчните ку-
курузомелачки, онези кръгли камъни, с чиято помощ през трудните военни 
и следвоенни години бабите и майките на днешните му ученици са мелели 
брашно за мамалига, основната им и единственно възможна тогава храна. Днес 
обаче потомците им дори не знаят какво представляват те. Камъкът, който през 
най-тежкия период е помогнал да не се загуби животът, днес е изхвърлен в 
двора и служи като изтривалка за калните обуща. 

И в Радичковото, и в Друцевото творчество вещите играят двойнствена 
роля: от една страна акцентират човешката индивидуалност, от друга – липса-
та й, в случаите, когато човекът попада под тиранията им, загубвайки чувство-
то за собствена значимост. У бъл-гарския писател такива са например летовни-
ците в разказа "Шипков храст", вторачили се като сомнамбули или фанатици в 
хитачитата си. Наблюдавайки подобни картини, на автора не му остава нищо 
друго освен да обобщи: "Тия хора мисля аз, че са болни", и малко по-нататък: 
"…това е болнав свят" [21; c. 26].

Основавайки се на материал от Радичковото творчество, В.Пенчев дефи-
нира още един тип отношение (по-точно, не-отношение) между човека и зао-
бикалящия го свят, когато всичко съществува само за себе си, не забелязвайки 
другите, или вече изобщо не съществува, превръщайки се в "образи, знаци и 
сигли" [22; c. 58].

В заключение: в общи линии и Й. Радичков, и И. Друца работят с теми 
и герои, заимствувани от селския живот, пространството на селото обаче им 
служи като основа за общочовешки, философски разсъждения. И двамата пи-
сатели (но всеки по свой начин) еднакво определят основният конфликт на 
съвременността, състоящ се в сблъсъка на две култури: «селската» и «град-
ската», с други думи – извънисторичната и историческата, митологичната и 
идеологичната, архетипната и модерната, определяйки го като катаклизъм, 
прекъснал традиционното развитие. Но в същото време и молдовският, и бъл-
гарският белетристи са убедени, че както отделният човек, така и цялата общ-
ност са длъжни да преодолеят потребителското и експанзивното си отношение 
към света, монологичното си съществуване, за да се научат да водят диалог: и 
помежду си, и с времето. Но ако молдовският автор акцентира по-пряко върху 
надеждата за възраждане на връзките, българският фиксира реалността в рам-
ките, които наблюдава в момента. Все пак, макар и в творбите му след «Ноев 
ковчег» все по-често да се намират знаците на апокалипсиса, чрез отричане 
авторът предупреждава. По този начин, произведенията му, построени вър-
ху демонстрирането на все по-задълбочаващите се безличност, отчуждаване 
и загуба на традициите са призив към запазване на изконното и почитане на 
връзките, към преодоляване на декултурацията в името на синкретизъма на 
културите. 
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CĂUTAREA PE “DRUMUL DAMASCULUI” A SINELUI ÎN     
SCRIERILE DE DEBUT ALE LUI LIVIU REBREANU

„O lumină l-a învăluit deodată ca într-un fulger…"
Faptele apostolilor (cap. IX)

Apariţia lui Liviu Rebreanu în literatura româna prezintă un punct de referinţă, 
pe de o parte - datorită noutăţii, originalităţii şi chiar „îndrăznelii" sale de a scrie un 
alt fel de literatură, aşa cum nu se mai scrisese la noi, iar pe de altă parte- datorită 
momentului de răscruce în care Rebreanu îşi face simţită prezenţa, “când realismul 
artistic şi liric produsese aproape toate operele sale caracteristice, iar rolul sămănă-
toriştilor era încheiat”[1, 303].

Parcurgerea textelor critice referitoare la nuvelistica lui Liviu Rebreanu confirmă 
modul fluctuant în care aceasta a fost receptată şi apreciată în decursul vremii. Cu 
toate că proza sa scurtă fusese încurajată de critici de talia lui Mihail Dragomirescu 
şi; mai târziu - Eugen Lovinescu, ea nu declanşează, la o primă lectură, entuziasm şi 
este percepută, mai degrabă, cu indiferenţă. La Rebreanu, valoarea nuvelelor a fost 
observată abia după ce autorul îşi edificase marile construcţii epice.

Se descoperă astfel farmecul multor proze scurte, topite în substanţa romane-
lor. Părerile criticilor literari cu privire la valoarea prozei scurte rebreniene sunt di-
vergente. G.Călinescu considera că nuvelele nu ar reprezenta o operă matură, fiind 
simple încercări pentru marile compoziţii viitoare. Nuvelele sunt de fapt nişte simple 
aspecte. S-ar zice că un pictor de mari compoziţii s-a exercitat desenând detalii: bra-
ţe, pumni strânşi, picioare, în vederea unei imense pânze.O părere opusă este cea a 
lui Alexandru Ruja: ” Nuvelele lui Rebreanu nu pot fi privite ca nişte puieţi ce au ră-
mas în umbra maiestruoşilor arbori pe care îi reprezintă romanele sale. Nuvelele lui 
Rebreanu, căHora morţii, Răfuiala, Proştii, Catastrofa, Calvarul,Iţic Ștrul, dezertor 
sunt exemple de perfecţiuni ale genului”.[4, 82].

Schiţele, povestirile şi nuvelele lui Rebreanu, asemenea unor fresce de dimensi-
uni impresionante, alcătuiesc treptat şi complex un univers inconfundabil, specific 
scriitorului şi totodată specific lumii satului de odinioară, dominat în toată varietatea 
manifestărilor sale de legea dură a poziţionării sociale.

Romanul realist corespunde la origine unei anume epoci- prima jumătate a seco-
lului al XIX-lea - de relativ optimist social, iar Liviu Rebreanu rămâne reprezentantul 
epicii obiective, cu caracter social, un creator de energie. Universul ficţiunilor sale 
încheagă un adevărat spectacol de forţe devoratoare, reducând omul la instinctele lui 
fundamentale – foamea şi iubirea – ca forme ale împlinirii, al expresiei elementare de 
a trăi, devenind axe ale voinţei de putere. Acest nivel explică destinul tragic al eroilor 
săi, care sunt consumaţi de paroxismul la care ajunge energia lor, care nu cunoaşte 
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graniţa dintre bine şi rău.
Începuturile literare în limba română ale lui Liviu Rebreanu au o semnificaţie 

aparte, pentru că ele marchează orientarea irevocabilă a scriitorului spre literatura 
poporului său - primele semne ale unui destin ce avea să şi-l asume. Fireşte, înainte 
de a publica în “Luceafărul” povestirea Codrea (1908), datată în manuscris cu data 
de 15 septembrie a aceluiaşi an, Rebreanu avea déjà o activitate literară desfăşurată 
în limba maghiară şi demnă de a fi luată în seamă. Autorul mărturiseşte că a debutat 
sub pseudonim într-o revistă maghiară. El însuşi avea să considere întreaga activitate 
scriitoricească în limba maghiară drept o perioadă lipsită de substanţă, nu pentru că 
ar fi fost scrisă într-o limbă străină (la vremea ceea cunoscută de viitorul romancier 
mai bine decât limba română, în aspectul - ei literar), ci pentru că îi lipsea vibraţia 
adâncă a adevărurilor fundamentale, precum o mărturiseşte personal: “Semnasem 
cu un pseudonim sub care am publicat pe urmă, vreo trei ani, prin diverse reviste şi 
ziare ungureşti şi nemţeşti, fel de fel de mărunţişuri aşa-zise literare. Într-o bună zi 
însă mi-am dat seama de hibriditatea acestei literaturi internaţionale. Aş zice c-a fost, 
dacă mi s-ar ierta prezumpţiozitatea, mica mea criză pe drumul Damascului, cînd 
am simţit că, în tot ce scrisesem pînă atunci, îmi lipseşte pământul de sub picioare. 
M-am întors înapoi şi am pornit din nou pe o cale mai spinoasă, mai modestă, mai 
lungă, pe care totuşi mă mişcam mai cu drag”[5,163].

Acesta este momentul Codrea, deşi multă vreme viitorul romancier a considerat 
că vocaţia sa este de dramarurg. Nu doar piesele de teatru scrise în limba maghiară 
servesc în acest sens drept mărturie, ci şi drama Osînda, prima piesă în limba româ-
nă, cu un real fior dramatic, propusă tot în 1908 Teatrului Naţional din Bucureşti şi 
refuzată, probabil - din pricina aglomerării limbajului cu prea multe regionalisme. 
Amintindu-şi de debutul în Luceafărul, Rebreanu spunea: “Prima bucată. A fost Co-
drea, în care descriam un ţăran lăudăros. Am publicat-o în Luceafărul şi mi se pare 
că pe urmă nu  i-am făcut cinstea s-o menţionez în vreun volum”[5, 213].

Prudent acel „mi se pare”, pentru că scriitorul a reluat textul în repetate rânduri, 
fie în publicaţii (”Universul literar”, 1914), fie în volume ( Frămîntări, 1912, Mărturi-
siri, 1916, Răfuiala, 1919), cu textul revăzut şi cu titlul schimbat mai de fiecare dată. 
Nicolae Gheran o publică în L. R., Opere , v. 1, Editura pentru Literatură,  1968, cu 
titlul Glasul inimii.

Ar fi deplasat să spunem că apariţia nuvelei ar fi anunţat un mare prozator. Pînă 
şi redactorul - şef al Luceafărului, Octavian Tăslăuanu, avea să-şi amintească destul 
de vag despre eveniment, precum şi despre faptul mărturisit cu sinceritate la aniver-
sarea a 50 de ani a scriitorului, că nu a fost neapărat entuziasmat: ”Nu-mi aduc amin-
te dacă i-am scris sau dacă am răspuns prin poşta redacţiei autorului, îndemnându-l 
să continue să ne trimită povestiri. Nu ştiam cine e Liviu Rebreanu, ce meserie are, 
dacă e tânăr sau bătrân. După cum ţin minte, mi-a mai trimis bucăţi şi mie; îmi părea 
bine că pe plaiurile Ardealului răsare un nou prozator. Dar, spunând adevărul, nu 
mi-am închipuit că va ajunge aşa departe”. Una peste alta, o neglijenţă face ca textul 
său de debut să fie semnat C. Rebreanu. Nu cred că l-a afectat pe scriitor foarte mult, 
pentru că la vremea aceea considera că nu are nume ca ”să sune bine” în literatură, 
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după cum îi scrie lui Garabet Ibrăileanu, trimiţîndu-i şi texte spre publicare în Viaţa 
Românească, dar nebăgat în seamă de criticul ieşean.

Dacă în lumea literară debutul lui Liviu Rebreanu a trecut aproape neobservat – 
justificat, de altfel– semnificaţia general s lui este aceea a unei reorientări a scriitoru-
lui, în care sesizăm şi dramatice evenimente biografice, şi aspecte profunde ale vieţii, 
şi oglindirea veridică, profundă în literatură a unei realităţi tulburătoare.

Acum aprofundează cu uimire literatura română, dar mai cu seamă cunoaşte 
şi înţelege dramele oamenilor de lângă el. Ţăranii de pe Valea Someşului şi de pe 
Valea Ilvelor îl readuc ”acasă”, în singurul spaţiu spiritual în care se putea dezvolta 
creaţia sa până la dimensiuni uriaşe. Liviu Rebreanu s-a raportat mereu la această 
matcă, la specificul ardelenesc (”componentă a marelui duh românesc”), ce l-a ajutat 
să înţeleagă mai uşor dimensiunile gândirii şi simţirii naţionale şi ale celei universa-
le, cărora scriitorul le aparţine deopotrivă. Aici s-a produs pentru creator mai întâi 
identificarea cu sine, prin cei câţiva ani trăiţi generos între oamenii obişnuiţi ai sate-
lor româneşti sau printre intelectuali, după o cumplită zguduire a propriei sale fiinţe. 
Aici a descoperit energii care erau şi ale sale şi care i-au marcat hotărâtor devenirea 
literară.

Nu valoarea sau lipsa de valoare a unui text publicat într-o revistă acum o sută de  
ani, nu prototipul personajului creionat în povestire, care putea să fie oricine, ci re-
găsirea pe sine pe ”drumul Damascului”, cum singur o spune în fragmentul ce a fost 
citat mai sus, reprezintă adevăratul câştig. Clopotele ce vesteau intrarea unui mare 
scriitor în literatura română aveau să se numească întâmplător Codrea. Și asta - chiar 
dacă suntem departe de o intrare  voievodală, cu mult spectacol şi fast. A fost mai 
degrabă o intrare pe neobservate, cu mers  agale, ardelenesc, dar temeinic.

În genere, întreaga carieră literară a lui Liviu Rebreanu  este o boltă ce porneşte 
la răsărit dinspre Codrea şi atinge  orizontul crepuscular prin discursul de recepţie 
în Academia Română, dedicat aceleiaşi componente esenţiale a spiritului românesc, 
Laudă ţăranului român. Scriitorul îşi începe cuvântul cu motive similare, precum în 
multe dintre romanele sale, incluzând între ele miracolul creaţiei.

În opera monumentală a lui Liviu Rebreanu, cel mai de seamă romancier al nos-
tru, nuvelistica debuturilor ar constitui fundamentul şi soclul. Eroii nuvelelor lui 
simt cu violenţă, sunt în genere congestivi, bântuiţi de ”o droaie” sau ”o sumedenie” 
de gînduri; în ”creierii ”  lor  “se învălmăşesc”, ”se vâltoră” sau ”se înfioară” planurile, 
capul le ”vuieşte”, înainte de a reacţiona într-un fel sau altul. Schiţele ţărăneşti ţin de 
tradiţia Slavici - Agârbiceanu, cu evidente preocupări etice. Saveta din Ofilire, pără-
sită de iubitul ei, se aruncă în iaz. Toma Lotru, căsătorit cu Rafila, îl ucide pe rivalul 
mai norocos, Tănase, după ce îl lăsase să câştige terenul (Răfuiala). Flăcăul la oaste 
Luca, îl înjunghie pe locotenentul pe care l-a prins la iubita lui, Minodora (Cântecul 
iubirii). Povestitorul din această dramatică schiţă, un bătrân ce-şi aminteşte întâm-
plări din juneţe, oftează compătimitor: Si iac-aşa, săraca Minodora…”(Rebreanu L. 
„Ciuleandra. Catastrofa şi alte nuvele.”, p.142).

Cine a spus că Rebreanu n-ar fi manevrat cu siguranţă vorbirea ţăranilor, s-a 
înşelat. Spicuim la tot pasul specimente remarcabile de stil oral. Bătrânul povestitor 
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de mai sus, de pildă, are sfăţoşia marilor povestiri: ”A mai trecut ce-a mai trecut, şi 
iarăşi mi-a venit rândul la slujbă. Minodora parcă uitase sărutarea cu pricina. Ba, 
în cele din urmă, prinse a face ochi dulci locotenentului, ştii, cum fac femeile cînd 
vreau să scoată pe bărbat din minţi. De vreo două ori locotenentul a îmbrăţişat-o … 
a îmbrăţişat-o şi a strâns-o cum se cade, şi fata nu s-a mai supărat, ci râdea şi râdea…
hm! Dar totuşi mi se părea că râsul acela e prea prefăcut, prea sună a sec … Vezi, eu 
ştiam ce ştiam …” (Rebreanu L.”Ciuleandra. Catastrofa şi alte nuvele.”, p.140). 

Eliberat din armată şi venit în ”ţară”, la vârsta de 24 de ani, tânărul scriitor calcă 
cu dreptul, intrând în cenaclul profesorului M. Dragomirescu, care punea preţ mare 
pe scrisul acurat şi, mai ales, pe soliditatea ”motivării” în literatura epică şi dramatic, 
pe ”gradarea” succesivă a acţiunii. După prima lectură, criticul îi trimite o scrisoare 
entuziastă de acceptare şi deacum înainte drumul îi este deschis începătorului care 
se lupta cu greutăţile vieţii, dar, mai ales - ale limbii, într-un climat receptiv, dar în cu 
totul altul decât cel de până atunci. 

Conform opiniei criticului literar Șerban Cioculescu, o anumită frână stăruitoa-
re, o formă persistentă de inhibiţie domină în mai lunga bucată autobiografică Cal-
varul, în care este povestită de un sinucigaş obsesia proprie a autorului, sub ocupaţie, 
în primul război mondial, la Bucureşti. Nuvelistul se dezgheţase însă în schiţele şi 
nuvelele periferice din Golanii, în care nota ”veristă” (M. Dragomirescu) marca lune-
carea către naturalism. Rebreanu îşi însuşise la perfecţie argoul pungaşilor bucureş-
teni, ceea ce dezminte afirmaţia unui critic că autorul nu-şi ”auzea” personajele. Cul-
cuşul şi Golanii rămân cele mai bune povestiri din viaţa periferiei noastre interlope. 
Magistrală este şi nuvela Ocrotitorul, în care se notează tribulaţiile aprodului Filibaş, 
amăgit de o trecătoare condescendenţă a şefului său, care-i strânge mâna ca a doua zi 
să-l concendieze. Anecdoticul nu e întotdeauna convingător. Un strănut scăpat fetei 
curtate, drept în obrazul curtezanului, atrage dispreţul celui ce se simte ultragiat şi 
în nefericirea lui Didi. Remarcabil este însa finanul, de o seacă notaţie obiectivă, a 
scriitorului care nu participă sufleteşte, ci numai povesteşte: ”Luna mai. Cinci cea-
suri după amiazi. Soare. În răstimpuri, suflă câte-o gură de vânt rece…”(Rebreanu 
L. ”Ciuleandra. Catastrofa şi alte nuvele.”, p.266). Viitorul romancier, care avea să 
recolteze succese şi în teatru, încearcă şi schiţa pur dialogată fără nici un intermezzo 
narativ. În final, după ultimele replici, indicaţiile de regie cad repezite ca loviturile 
unei ghilotine: 

”Domnul: Nu mă blestema, femeie, c-o să mă superi!
Cucoana: Supăra-te-ar, boalele, afurisitule şi…
Domnul se supără.
Cucoana se supără.
Vecinii sar să-i despartă.

Ghighi (fata lor şi pricina certei) se plimbă pe Calea Victoriei cu domnul 
Popescu”(Rebreanu L. “Ciuleandra. Catastrofa şi alte nuvele.”, p.202).

Autorul lui Ion îşi prezintă sau îşi presimte câte un personaj anticipativ, în Idilă 
de la ţară, cu reuşite icoane ale unui club din Maieru (”Ion a Glanetaşului zice că ar fi 
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pierit cu limba scoasă de-un cot. Floare Oanei spuse că de două zile dădea câte zece 
ocale de lapte amestecate cu sânge…”(Rebreanu L.”Ion”,p.113). Cam acestea erau fap-
tele diverse locale ”de mare senzaţie”, colportate în cîrciuma armeanului Sencovici, 
frecventată de  bună seamă şi de ”intelegenţa”, de intelectualii comunei.

Nuvelele ţărăneşti ale lui L. Rebreanu nu preludează măiestria din romanele cu 
tematică rurală (Ion, Răscoala), în timp ce nuvelele de război vestesc prin forţa lor 
dramatică Pădurea spînzuraţilor.Aceste din urmă povestiri se întitulează: „Catastro-
fa” (1919) şi „Iţic Ștrul, dezertor” (1920). Cea dintâi pune problema crizei de conşti-
inţă a soldatului luptând sub alt steag decât acela al neamului său, iar cealaltă - aceea 
a flagrantelor injustiţii decurgând din discriminările rasiale.

Dacă adăugăm acestor nuvele de intens dramatism cele mai marcante bucăţi din 
Golanii şi câteva schiţe ţărăneşti, ca Proştii (1910), putem conchide următoarele: Re-
breanu a fost singurul nostru nuvelist remarcabil între generaţia Galaction-Sadovea-
nu şi G. Mihăescu. Ajungem astfel la concluzia că nuvelele lui Rebreanu nu prezintă 
interes numai în privinţa evoluţiei literare a celui mai mare romancier al nostru, 
ci marchează şi un important moment în evoluţia nuvelisticii române şi a propriei 
constituiri al lui Liviu Rebreanu  ca un specific creator de memorabile.pânze epice.
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Педагогика и психология
Adina  Plătică

Universitatea de Stat  “Grigore Ţamblac” din Taraclia 

Reflectarea particularităţilor atitudinale asupra comunicării 
copiilor hipoacuzici cu semenii. 

Persoanele cu handicap - un fenomen social, care nu poate fi evitat de nici o 
societate din lume. Ei sunt membri ai comunităţii şi au aceleaşi drepturi şi responsa-
bilităţi. Din păcate în orice societate, mai mult sau mai puţin, se întâlnesc persoane 
care nu tolerează această categorie de cetăţeni. În conştientul a mai mulţi oameni 
imaginea persoanelor cu dezabilităţi este asociată cu slăbiciune, dependenţă, lipsa 
de speranţă, cerând o atenţie constantă şi de îngrijire. Foarte des putem auzi cum în 
calitate de înjosire se folosesc fraze ca: „De ce te comporţi de parcă ai fi Daun?”, 
„Semeni cu un idiot!”, „Măi chiorule!” sau „Măi surdule!”.  Andreea Nagy (2002) 
srie că „investigaţiile făcute în Marea Britanie evidenţiază faptul că persoanele cu 
deficienţe de auz sunt privite de societate uneori cu dispreţ, numindu-i pe aceşti oa-
meni „dumb people” (din eng. – „tâmpiţi” )”. Cauza este că, încă din copilărie ne-au 
învăţat de ai percepe pe copiii cu dezabilităţi ca ceva radical diferit. Cercetarea noas-
tră este orientată spre studierea stereotipurilor care s-au înrădăcinat în conştientul 
copilului auzitor faţă de copiii hipoacuzici. În timpul experimentelor au fost testaţi: 
25 de copii hipoacuzi din grupul de copii hipoacuzi (în continuare îi vom numi 
grupul №1), 25 de copii cu un auz normal (în continuare îi vom numi grupul №2).

Cu acest scop am folosit tehnica „Spune ce gândeşti despre tine şi despre alţii”. 
Copiii au primit următorul şir de cuvinte :” bun, rău, ascultător, înţelegător, deştept, 
prost, frumos, urât, vesel, trist, încrezut, ruşinos, muncitor, leneş, viteaz, fricos, li-
niştit, nervos, darnic, zgârcit, onest, modest, educat, needucat, cinstit, sincer, minci-
nos, atent, retras, gingaş, aspru, activ, pasiv”. Aceste cuvinte au fost selectate pentru 
această probă din suma calificativelor folosite în caracterizarea anterioară a prieteni-
lor. Unde grupul de copii hipoacuzici au fost rugaţi mai întâi să marcheze calităţile 
ce i le atribuie copiii auzitori, apoi calităţile care îi caracterizează pe copiii auzitori. 
Copii auzitori trebuiau să marcheze calităţile ce i  le atribuie copiii hipoacuzici, apoi 
calităţile care îi caracterizează pe copiii hipoacuzici. Pentru îndeplinirea acestei teh-
nici copiilor li sa dat 10 minute. 

Ambele grupuri de copii se atârnă pozitiv faţă de propria personalitate. Pentru a 
le compara rezultatele datele au fost transferate în procente. Examinarea rezultatelor 
de pe întreg eşantionul relevă că majoritatea copiilor consideră că cei înconjurători 
au o părere pozitivă faţă de personalitatea lor şi îi consideră buni (84%),  educaţi 
(72%), frumoşi (72%),  deştepţi (70%), veseli (68%), înţelegători (48%), ascultători 
(54%), muncitori (50%), liniştiţi (42%),  viteji (50%),  atenţi (50%), activi (44%), 
cinstiţi (46%), încrezuţi (48%), oneşti (42%), darnici (25%) şi modeşti (32%). Ca-
lităţile ce îi caracterizează mai puţin pozitiv, sau chiar negativ, sau care ar dori să le 
ascundă au fost alese de un număr mai mic de copii: ruşinoşi (30%),  nervoşi (20%),  
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gingaşi (16%),  retraşi (18%), sinceri (8%), aspri (2%), zgârciţi (2%), leneşi (2%), 
trişti (2%), pasivi (2%), răi (2%), proşti (2%) şi urâţi (2%).  Nimeni nu şi-a atribuit 
calificativele ne educaţi, mincinoşi, fricoşi.

Ambele grupe de copii se consideră buni. Cei mai deştepţi dintre toate grupurile 
se consideră grupul №1 cu 76%, apoi  grupul №2 cu 64%. Calificativul „prost” nu 
a fost atribuit de nici un copil din grupul №1, însă grupul №2 aici au un procentaj 
foarte mic – de 4%. La fel este situaţia şi cu calificativele „aspru” şi „urât” , numai 
că grupul №2  au acumulat cîte 4%. 

Numărul de copii ce atribuie calificative altor categorii de copii (în procen-
te) 

Tabelul №1

Calificativele Grupul №1 Grupul №2
Media pe întreg 

eşantionul
Bun 68 76 72
Rău 32 4 18

Ascultător 16 64 40
Înţelegător 20 52 36

Deştept 80 24 52
Prost 20 12 16

Frumos 24 40 32
Urât 24 16 20
Vesel 64 28 46
Trist 4 24 14

Încrezut 72 32 52
Ruşinos 8 68 38
Muncitor 44 40 42

Leneş 28 12 20
Viteaz 28 16 22
Fricos 32 12 22
Liniştit 16 76 46
Nervos 56 8 32
Darnic 24 20 22
Zgârcit 36 8 22
Onest 16 24 20

Modest 12 64 38
Educat 24 48 36
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Ne  educat 48 8 28
Cinstit 20 36 28
Sincer 16 - 8

Mincinos 24 8 16
Atent 28 40 34
Retras - 52 26
Gingaş 8 20 14
Aspru 36 8 22
Activ 28 16 22
Pasiv - 48 24

Grupurile de copii se atârnă mai puţin pozitiv faţă de altă categorie de copii 
decât faţă de propria personalitate. Examinarea rezultatelor expuse în tabelul 1 re-
levă că majoritatea copiilor au în general o părere pozitivă faţă de personalitatea 
altor categorii de copii şi îi consideră buni (72%), deştepţi şi încrezuţi (52%), veseli 
şi liniştiţi (46%), muncitori (42%), ascultători (40%), ruşinoşi şi modeşti (38%), 
educaţi şi  înţelegători (36%), atenţi (34%), frumoşi (32%), cinstiţi (28%), retraşi 
(26%), activi,  darnici, viteji (22%), oneşti (20%),liniştiţi (23%), gingaşi (14%), 
sincer (8%).  Însă sînt şi un şir de-a calificative negative -  nervoşi (32%), ne educaţi 
(28%),  pasivi (24%), aspri, zgârciţi, fricoşi (22%), leneşi şi urâţi (20%), răi (18%), 
mincinoşi şi proşti (16%) şi  trişti (14%). 

Grupul  №1 îi consideră pe copii auzitori în primul rînd ca fiind deştepţi (80%), 
încrezuţi (72%), buni (68%), veseli (64%), nervoşi (56%),  ne educaţi (48%), mun-
citori (44%), aspri (36%), zgârciţi (36%), fricoşi (32%), răi (32%), leneşi (28%), 
viteji (28%), atenţi (28%), activi (28%), frumoşi (24%), urâţi  (24%), darnici (24%), 
educaţi  (24%), mincinoşi (24%), cinstiţi (20%),  proşti (20%), înţelegători (20%), 
ascultători (16%), liniştiţi (16%), oneşti (16%), sinceri (12%), modeşti (12%), gin-
gaşi (8%), ruşinoşi (8%), trişti (4%). Calificativele retras şi pasiv nu au fost alese 
nici o dată. 

Grupul №2 se deosebeşte prin faptul că este format din copii auzitori ce i-au 
caracterizat pe copii hipoacuzici. În acest grup este integrat un copil hipoacuzic. 
Integrarea a avut loc chiar din clasa întâi. Posibil din această cauză ei consideră că 
copii hipoacuzici sînt buni (76%), liniştiţi (76%), ruşinoşi (68%),  ascultători (64%), 
modeşti  (64%), înţelegători  (52%), retraşi (52%), educaţi (48%), pasivi (48%), 
atenţi (40%), muncitori (40%),  frumoşi (40%), cinstiţi (36%), încrezuţi (32%), 
veseli (28%), deştepţi (24%), trişti  (24%), oneşti (24%),  darnici (20%), gingaşi 
(20%). Calificativele ce îi caracterizează negativ sînt foarte puţine - urâţi (16%),  
viteji (16%), fricoşi (12%), leneşi (12%), proşti (12%), nervoşi (8%), zgârciţi (8%), 
ne educaţi (8%), mincinoşi (8%), aspri (8%),   răi (4%).  

Pentru o integrare reuşită şi pentru formarea particularităţilor comportamentale 
aproape de cele a copiilor auzitori noi am organizat un seminar. Însă pentru lichida-
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rea steriotipurilor între grupuri, noi am format grupul de lucru heterogen (compus 
din ambele categorii de copiii).  Activitatea seminarului s-a petrecut o dată în zi, câte 
o oră, timp de zece zile. Seminarele s-au petrecut în tabăra de odihnă „Speranţa”, 
unde copii hipoacuzici aveau posibilitatea de a comunica nu numai în timpul orei, 
dar şi pe tot parcursul aflării în tabără.  În total s-au petrecut 9 seminare cu câte 20 de 
copii: 10 copii hipoacuzici şi 10 copii ce posedă un auz normal. Aceşti copii au intrat 
în grupa experimentală. Pentru comparaţie au fost aleşi încă 10 copii hipoacuzici ce 
se confruntă cu aceleaşi probleme. Aceşti copii nu au participat la seminar, însă au 
fost testaţi repetat.  Ei au format grupa de control.  

În alcătuirea programului de lucru noi am reieşit din faptul că, copiii hipoacuzici 
care participă la acest seminar au o experienţă  de comunicare cu copiii sănătoşi şi 
au format un stil de relaţii. Particularităţile orientărilor pot fi explicate prin diferite 
cauze; ele au apărut în timpul evenimentelor atât pozitive, cât şi negative din timpul 
integrării. În aceste condiţii noi nu ne-am pus ca scop de a schimba radical eve-
nimentele din timpul integrării sau soluţionarea problemelor personale. În centrul 
atenţiei noastre este aspectul de relaţii cu prietenii. De aceia noi ne-am pus ca scop 
– de a ajuta copiii să-şi lărgească cunoştinţele psihologice, care îi va impune să se 
privească şi să privească pe persoanele ce-i înconjoară sub un alt unghi.  

Noi am formulat obiectivele generale ale experimentului de formare:
a) Formarea ştiinţifică a ideilor elementare despre personalitate, componentele 

ei şi condiţiile de dezvoltare; familiarizarea cu particularităţile esenţiale ale relaţiilor 
cu semenii şi cu regulile de comunicare constructivă. 

b) Formarea unor competenţe  de autoanaliză şi autocunoaştere; cunoaşterea 
unei persoane necunoscute; însuşirea competenţelor de bază în colaborare cu o per-
soană puţin cunoscută: ascultarea activă şi reflectivă,  înţelegerea empatică, abilită-
ţile de comunicare. 

Reieşind din obiectivele generale s-a alcătuit programa, apoi conţinutul, ce 
combină informaţie din psihologia socială şi psihologia vârstelor. Pentru realizarea 
obiectivelor a fost nevoie de a familiariza copii cu minimul de informaţie despre 
personalitate şi structura ei, despre dezvoltarea conştientului, despre rolul prieteni-
lor în viaţa copiilor şi a maturilor. 

Din cauza că orientările copiilor reflectă în general păreri stereotipe despre se-
menii sănătoşi, a fost luată hotărârea de a petrece acest seminar împreună cu ei.

Necesitatea familiarizării cu esenţa psihologică a comunicării şi cu metodele 
de comunicare, a determinat rolul fundamental al ei în dezvoltarea şi realizarea re-
laţiilor interpersonale. Informaţiile primite au fost prelucrate, sistematizate şi unite 
în teme mai generale, ca de exemplu: „Dezvoltarea toleranţei”, „Hai să ascultăm!”, 
„Atenţie!”, „Corelarea cu alte persoane”, „Ce ne facem cu agresivitatea?”, „Depă-
şirea barierei de frustrare”, „De ce avem nevoie de prieteni auzitori?” şi „Bucuria 
comunicării”. La fiecare oră copiilor li s-a propus de a discuta diferite aspecte ale 
unei din aceste teme. 

După seminar ambele grupuri de copii au fost testate repetat cu aplicarea tehni-
cii „Spune ce gândeşti despre tine şi despre alţii”.
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Numărul de calificative ce atribuie altor categorii de copii (în procente)
Tabelul №2

Calificativele

Ex-
peri-
men-
tul
de 
con-
sta-
tare
(gru-
pa de 
con-
sta-
tare)

Ex-
peri-
men-
tul
de 
for-
mare
(gru-
pa de 
con-
sta-
tare)

Dife
renţa

Ex-
peri-
men-
tul
de 
con-
sta-
tare
(gru-
pa de 
con-
trol)

Exper-
imen-
tul
de for-
mare
(grupa 
de con-
trol)

Dife
renţa

Exper-
imen-
tul
de con-
statare 
(grupa 
copi-
ilor 
auzi-
tori)

Exper-
imen-
tul
de for-
mare
(grupa 
copi-
ilor 
auzi-
tori)

Dife
renţa

Bun 60 100 +40 80 80 - 70 90 +20
Rău 40 - -40 20 30 +10 10 - -10
Ascultător - 70 +70 50 70 +20 30 60 +30
Înţelegător 30 50 +20 70 60 -10 20 50 +30
Deştept 70 90 +20 80 80 - 20 40 +20
Prost 30 - +30 - 10 +10 20 - -20
Frumos 20 80 +60 90 10 +10 50 60 +10
Urât 30 - +30 - 10 +10 10 - -10
Vesel 60 70 +10 100 90 -10 20 40 +20
Trist - - - 10 - -10 20 10 -10
Încrezut 30 60 +30 40 40 - - 30 +30
Ruşinos 20 - -20 10 20 -10 20 20 -
Muncitor 40 40 - 50 50 - 60 80 +20
Leneş 40 - -40 - - - - 10 +10
Viteaz 10 30 +20 40 20 -20 - - -
Fricos 40 - -40 - 10 +10 20 - -20
Liniştit 20 40 +20 50 40 -10 50 90 +40
Nervos 60 10 -50 20 10 -10 40 - -40
Darnic 20 30 +10 50 40 +10 30 30 -
Zgârcit 20 - -20 - 10 +10 - - -
Onest 10 - -10 30 20 -10 - - -
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Modest 10 10 - - 10 +10 20 10 +10
Educat 10 60 +50 30 30 - 10 40 +30
Ne educat 50 10 -40 - - - - - -
Cinstit 20 50 +30 40 40 - 10 30 +20
Sincer 10 20 +10 20 20 - 30 50 +20
Mincinos 10 - -10 10 - -10 30 - -30
Atent 30 50 +20 40 30 -10 20 60 +40
Retras - - - - 10 +10 20 50 +30
Gingaş - 20 +20 20 10 -10 10 20 +10
Aspru 20 - -20 10 10 - 30 - -30
Activ 20 20 - 20 10 +10 10 50 +40
Pasiv - 10 10 10 - -10 - - -

Analizând rezultatele aceleiaşi tehnici din tabelul №2 în experimentul de con-
statare şi în cel de formare am observat că grupa de constatare a copiilor hipoacuzici 
nu a atribuit niciodată copiilor auzitori aşa calificative ca trist şi retras. Sunt în scă-
dere calificativele ce îi caracterizează negativ pe copiii auzitori: rău  - de la 40% la 
0%, prost - de la 30% la 0%, urât - de la 30% la 0%,  ruşinos - de la 20% la 0%, leneş 
- de la 40% la 0%, fricos - de la 40% la 0%, nervos - de la 60% la 10%, zgârcit  - de 
la 20% la 0%, ne educat - de la 50% la 10%, mincinos - de la 10% la 0%, aspru - de 
la 20% la 0%. Unicul calificativ pozitiv care este în scădere este calificativul onest - 
de la 10% la 0%. Sunt unele calificative care au rămas neschimbate: modest – 10%, 
activ -20% şi muncitor – 40%. În acest grup sunt un şir de-a calificative care sunt 
în creştere şi îi caracterizează pozitiv pe copii auzitori: bun - de la 60% la 100%, 
ascultător - de la 0% la 70%, înţelegător - de la 30% la 50%, deştept - de la 70% la 
90%, frumos - de la 20% la 80%, vesel - de la 60% la 70%, încrezut - de la 30% la 
60%, viteaz - de la 10% la 30%,  liniştit - de la 20% la 40%, darnic - de la 20% la 
30%, educat - de la 10% la 60%, cinstit - de la 20% la 50%, sincer - de la 10% la 
20%, atent - de la 30% la 50%, gingaş - de la 0% la 20%, pasiv - de la 0% la 10%. 

Copiii hipoacuzici din grupul de control nu au atribuit copiilor auzitori aşa ca-
lificative ca – leneş şi ne educat. Sunt unele calificative care au rămas neschimbate: 
deştept – 80%, încrezut – 40%, muncitor – 50%, educat – 30%, cinstit – 40%, sincer 
– 20%, aspru – 10%. În scădere sunt atât calificative negative cît şi pozitive:  bun - 
de la 90% la 80%, înţelegător - de la 70% la 60%, vesel - de la 100% la 90%, trist 
- de la 10% la 0%, viteaz - de la 40% la 20%, liniştit - de la 50% la 40%, nervos - de 
la 20% la 10%, darnic - de la 50% la 40%, onest - de la 30% la 20%, mincinos - de 
la 10% la 0%, atent - de la 40% la 30%, gingaş - de la 20% la 10%, activ - de la 20% 
la 10%, pasiv - de la 10% la 0%. În acest grup sunt un şir de-a calificative care sunt 
în creştere şi îi caracterizează atât pozitiv cît şi negativ  pe copii auzitori: rău - de la 
20% la 30%, ascultător - de la 50% la 70%, prost - de la 0% la 10%, frumos - de la 
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90% la 100%, urât - de la 0% la 10%, ruşinos - de la 10% la 20%,  fricos - de la 0% la 
10%, zgârcit  - de la 0% la 10%, modest - de la 0% la 10%, retras - de la 0% la 10%. 

Grupul de copii auzitori nu i-au caracterizat pe copii hipoacuzici cu aşa califi-
cative ca: pasiv, ne educat, onest, zgârcit şi viteaz. Calificativele ce îi caracterizează 
negativ pe copii  hipoacuzici sunt în scădere:  rău - de la 10% la 0%, prost - de la 
20% la 0%, urât - de la 10% la 0%, trist - de la 20% la 10%, fricos - de la 20% la 
0%, nervos - de la 40% la 0%, modest - de la 20% la 10%, mincinos - de la 30% la 
0%,  aspru - de la 30% la 0%. Numai un singur calificativ negativ este în creştere: 
leneş - de la 0% la 10%. Au rămas neschimbate caracteristicile – ruşinos 20% şi 
darnic 30%. În acest grup sunt calificativele care sunt în creştere şi îi caracterizează 
pozitiv pe copii hipoacuzici: bun - de la 70% la 90%, ascultător - de la 30% la 60%, 
înţelegător - de la 20% la 50%, deştept - de la 20% la 40%, frumos - de la 50% la 
60%, vesel - de la 20% la 40%, încrezut - de la 0% la 30%, muncitor - de la 60% la 
80%, liniştit - de la 50% la 90%, educat - de la 10% la 40%, cinstit - de la 10% la 
30%, sincer - de la 30% la 50%, atent - de la 20% la 60%, retras - de la 20% la 50%, 
gingaş - de la 10% la 20%, activ - de la 10% la 50%. 

Analiza rezultatelor obţinute prin aplicarea tehnicii „Spune ce gândeşti despre 
tine şi despre alţii” permite să tragem următoarele concluzii: 

1. Ambele grupuri de copiii au în general o părere pozitivă faţă de personali-
tatea altor categorii de copii şi îi consideră în marea lor majoritate buni, deştepţi, 
încrezuţi, veseli şi liniştiţi.  

2.  Copiii hipoacuzici în experimentul de constatare au acumulat un procent 
destul de înnalt pentru calificativele ce îi caracterizează pe auzitori pozitiv (deştepţi, 
încrezuţi, buni, veseli), însă ele la număr sunt cu mult mai puţine decît calificativele 
ce îi caracterizează pe aceştea negativ (nervoşi, ne educaţi, aspri, zgârciţi, fricoşi, 
răi, leneşi, urîţi, mincinoşi, proşti). Calificativele negative de 2,5 ori depăşesc după 
număr pe cele pozitive şi au acumulat un procent care deviază între 56% şi 20%. 
Noi presupunem că aceaste steriotipuri sunt formate în baza puţinelor experienţe ale 
comunicării, însă rezultatul cărora fiind negativ. 

3. La copii auzitori în experimentul de constatare calificativele pozitive după 
număr nu depăşesc pe cele negative. Aici însă la cele pozitive procentul deviază 
între 76% şi 20%, iar la cele negative între 16% şi 4%. Această diferenţă se dato-
reşte faptului că pentru copiii auzitori nu are o importanţă majoră comunicare lor cu 
copiii hipoacuzici. Poate şi de aceasta cel mai mare procent la acumulat calificativul 
urît (16%). 

4. Grupa de constatare a copiilor hipoacuzici după experimentul de formare nu 
a atribuit niciodată copiilor auzitori aşa calificative ca trist şi retras. Sunt în scădere 
calificativele ce îi caracterizează negativ pe copiii auzitori, iar cele positive sunt în 
creştere. La ei s-a format un steriotip nou: copiii auzitori sunt ascultători – (de la 0% 
la 70%). Noi considerăm că aceasta se datoreşte observărilor  făcute de către copiii 
hipoacuzici în timpul activităţii seminarului şi observaţiilor din partea psihologului.

5. Copiii hipoacuzici din grupul de control nu au manifestat mari schimbări 
în calificativele atribuite copiilor auzitori. Unele calificative au rămas neschimbate 
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(deştept, încrezut, muncitor, educat, cinstit, sincer, aspru), iar altele sunt în scădere 
sau în creştere. Din ele fac parte atât calificativele negative, cît şi cele pozitive, cu 
o deviere  între ± 20%. Aceasta se explică prin faptului că aceşti copiii nu au avut o 
experienţă pozitivă în comunicare cu semenii auzitori. 

6. Grupul de copii auzitori după experimentul de formare a rămas cu unele ca-
racteristici ale copiilor hipoacuzici neschimbate. Calificativele ce îi caracterizează 
negativ pe copii  hipoacuzici sunt în puţină scădere – pînă la -20%. Numai un singur 
calificativ negativ este în creştere: leneş - de la 0% la 10%. În acest grup sunt califi-
cativele care sunt în creştere şi îi caracterizează pozitiv pe copii hipoacuzici – pînă 
la +40%. Noi presupunem că aceste schimbări se datorează cunoaşterii reciproce cu 
acest grup de copii şi formarea unor relaţii de prietenie. 
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НАБЛЮДЕНИЕ КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ПОЗНАНИЮ МИРА
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

 
В период школьного детства при благоприятных условиях жизни интен-

сивно развивается интеллектуальная и эмоционально-волевая сфера ребенка, 
закладываются основы правильного отношения к предметам и явлениям окру-
жающей действительности. 

Выдающиеся деятели прошлого видели в природе могучий источник зна-
ний, средство для развития ума, чувств и воли. Очень важное значение прида-
вал природе как фактору воспитания детей с раннего возраста русский педагог 
К.Д. Ушинский. Важный фактор воздействия на детей - систематическая, це-
ленаправленная воспитательно-образовательная работа, в которой особое ме-
сто занимает процесс ознакомления с природой (Ушинский, 1968. С.206-207).

Мы должны подчеркнуть, что развивающее обучение есть средство ак-
тивизации познавательных процессов, направленных на осознанное, более 
быстрое усвоение знаний учащимися. Когда говорят о развивающих возмож-
ностях обучения природоведению, то обращают внимание на содержание 
предмета, логику его построения; соответствуют ли они выявлению причин-
но-следственных связей, в раскрытии которых развиваются многие черты лич-
ности школьников, их психическая деятельность, и прежде всего, мышление.

Выделим, что вопросы активизации учебно-познавательной деятельности 
школьников относятся к одной из наиболее актуальных проблем, включаю-
щей как социальный, так и психологический аспекты. Первый из них состоит 
в том, что на данном этапе развития нашего общества происходят глубокие 
преобразования во всех сферах жизни людей – материальном производстве, 
общественных отношениях, духовной культуре. Всё это требует от молодого 
человека, вступающего в самостоятельную жизнь, самого современного обра-
зования, высокого интеллектуального и физического развития, глубокого зна-
ния научно-технических и экономических основ производства, сознательного 
творческого отношения к труду. Психолого-педагогический аспект проблемы 
активизации учебно-познавательной деятельности учащихся разрабатывается 
и освещается в трудах многих современных педагогов и психологов (Ciobanu-
Mocanu, 2000. Р.143). На сегодняшний день наибольшую актуальность при-
обретает задача пересмотра содержания школьного образования, введение в 
учебный процесс элементов развивающего обучения, направленных на фор-
мирование, в первую очередь, активной, творческой личности. Именно в этом 
ключе в существующей научно-педагогической литературе рассматривались 
вопросы активизации учебно-познавательной деятельности школьников. Ак-
тивизация знаний учащихся одно из основных направлений совершенствова-
ния учебно-воспитательного процесса в школе. Сознательное и прочное ус-
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воение знаний учащимися проходит в процессе их активной умственной де-
ятельности. Поэтому работу следует организовывать так, чтобы учебный ма-
териал на каждом уроке становился предметом активных действий учащихся 
(Перроте, 1961. С.181).

Мы должны обратить внимание, что ввиду комплексного содержания 
предмета познания мира, базирующегося на многих науках, на первый план 
выдвигается задача приведения его в единую систему, установления строгой 
последовательности в изучении. По существу, все виды работы при изучении 
природоведения включают в себя возможности развития детей: мышления, па-
мяти, воображения, интереса.

Теоретико-методологическую основу исследований, посвящённых наблю-
дению, как методу обучения познанию мира младшего школьника, составля-
ют работы отечественных и зарубежных теоретиков и практиков. Примером 
могут служить работы В. Гораш-Постикэ, Ф. Шиллера и Г. Спенсера; теория 
К. Гросса, Р. Холла, К. Бюлера, В. Штерна, Дж. Дьюи, К. Коффки; взгляды на 
метод наблюдения Ж. Пиаже; теория физиолога и психолога К. Бойтендейка; 
психологическая теория познания мира Л.И. Божович, Л.С. Выготского, А.В. 
Запорожца, Т.А. Климцовой, Н.В. Королевой, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубин-
штейн, Д.Б. Эльконина, А.А. Перроте; педагогическая теория методик позна-
ния мира Л. Чобану-Мокану, В.А. Аванесовой, Ф.Н. Блехер, А.К. Бондаренко,  
А.М. Захлебного, И.Т. Суравегиной,  К.Д. Ушинского и др. В них отражено 
краткое описание истории развития, преподавания познания мира, а также 
проанализировано творчество различных теоретиков, методистов, физиологов 
и психологов.

Устойчивость внимания, способность к регулированию и произвольной 
организации действий в учебной деятельности приходят к учащимся тем рань-
ше, чем быстрее они поймут и почувствуют, что учение - это труд, требующий 
серьезного волевого напряжения.  

Начальное познание мира, как ни один другой предмет, позволяет активно 
использовать в учебном процессе жизненный опыт ребенка, а также органи-
зовывать увлекательную внеурочную работу. Использовать правила, для  раз-
работки природоведческих уроков.

При разработке методических материалов необходимо опираться на суще-
ствующие современные методические пособия, литературу познавательного 
характера, сборники занимательного материала.

Одним из важных путей поддержания интереса к наблюдениям является 
использование их в учебном процессе, выполнение на их основе разнообраз-
ных творческих работ не только на уроках по на шему курсу, но и на уроках чте-
ния, русского языка, изо, труда и т. п.

Успеху ведения наблюдений способствует создание у ребенка эмоцио-
нального настроя. Полезно в процессе самих наблюдений и при их обсуждении 
побуждать детей рассказывать о красоте наблю даемых объектов или явлений, 
выражать словами радость, восторг, восхищение, удивление и т. п.
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Рассмотренные примеры связи и взаимосвязи, заложенные в предмете по-
знания мира, представляют собой важнейшее средство развития мышления 
учащихся. Весь процесс мышления при выявлении связей выражен в обобще-
ниях, степень которых постепенно усложняется по мере привлечения новых 
понятий. Первоначальная ступень обобщений проявляется в чувственном по-
знании: от ощущений к восприятиям, от восприятий к представлениям. Чув-
ственный этап познания имеет важное значение в обучении младших школь-
ников, являясь фундаментом формирования понятий, суждений, умозаключе-
ний. Особое значение на уроках познания мира приобретает использование 
игровых приемов и занимательных материалов (Климцова, 2000, №6).  

Исключительно важной формой экологического просвещения и воспита-
ния школьников являются учебные экскурсии на природу, в краеведческие му-
зеи и на предприятия. Являясь органической частью учебного процесса, они 
способствуют знакомству с конкретными объектами и явлениями природы в 
естественной обстановке и формированию у учащихся чувства любви к род-
ному краю. Вместе с тем экскурсии помогают детям убеждаться в необходи-
мости использования комплекса мер по охране природы.

Активизация познавательной активности является целенаправленным 
процессом, в ходе которого формируются такие качества личности, как лю-
бознательность, самостоятельность, активность в познании окружающей дей-
ствительности, творческий подход к любой деятельности. Для активизации 
познавательной деятельности на уроках познания мира используется большой 
арсенал средств: показ значимости и ценности учебного содержания, занима-
тельный материал, опору на личный опыт и наблюдения людей, детей, про-
блемное обучение, самостоятельную работу, наглядные средства обучения, 
опыты и практические работы, экскурсии, создание положительных мотива-
ций учения.

Наблюдение как метод познания окружающей действительности играет 
ведущую роль в формировании правильных первоначальных представлений и 
понятий, на основе которых делаются более сложные теоретические постро-
ения. Ведение наблюдений на экскурсиях за предметами или явлениями ока-
зывает большое влияние на формирование различных способностей школьни-
ков, на их развитие и становление как личности. От правильности и точности 
первоначальных наблюдений в значительной мере зависит эффективность 
дальнейшего обучения.

В процессе правильно организованных наблюдений на экскурсиях фор-
мируется очень важное качество личности – умение наблюдать, т.е. умение 
подмечать в предметах и явлениях существенное, часто малозаметное, не вы-
деляющееся из окружающего мира.

Познавательные интересы младших школьников не устойчивы и не диф-
ференцированы. Они находятся в стадии развития и становления. Детей зани-
мают все стороны жизни: природа, техника, космос, спорт, искусство, события 
в мире и т.д. Младшие школьники одинаково увлекаются одновременно всем, 
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они быстро переключаются с одних увлечений на другие. Но именно младший 
школьный возраст благоприятен для развития любознательности и познава-
тельных интересов. Поэтому учителю начальных классов важно не упустить 
время для интенсивного формирования этих важных черт личности. Задача 
педагога состоит в том, чтобы создать в процессе обучения, воспитания и раз-
вития условия, которые бы наиболее активно способствовали становлению 
личности школьника (Захлебный, Суравегина, 1984).

Задачи познания мира как учебного предмета не только в том, чтобы уче-
ники получили знания о природе, но и в том, чтобы они овладели системой 
знаний, т.е. понимали доступные их возрасту причинные зависимости в при-
роде, связь между деятельностью людей и особенностями природы.

Именно такое обучение гарантирует эффективное усвоение знаний, фор-
мирование личности школьника в целом и развитие любознательности как 
важнейшей интеллектуальной черты.

Использование метода наблюдения на уроках познания мира способствует 
более прочному и сознательному усвоению изученного материала, развивает 
интерес к предмету, умение и желание самостоятельно приобретать знания и 
применять их на практике.

Наблюдение - один из методов непосредственного восприятия. В процессе 
наблюдений накапливаются образные представления, которые дают достовер-
ный материал для формирования понятий. Наблюдения постоянно обогаща-
ют сознание ребенка новыми знаниями. Наблюдения играют важную роль в 
экологическом образовании младших школьников. Наблюдательность харак-
теризуется у человека целенаправленным восприятием окружающего мира с 
выделением не только основных, главных признаков, но и незаметных, суще-
ственных свойств и признаков явлений природы и общества.

Наблюдения - важнейший источник знаний об окружающем мире. Они 
дают материал, основу, на которой строятся мыслительные операции. Поэтому 
наблюдения являются важным средством развития мышления детей. Умение 
наблюдать не заложено в каждом человеке с рождения, это качество необходи-
мо развивать, стимулировать.

Школьники при наблюдении анализируют, сравнивают, обобщают и т.д. 
В свою очередь все эти операции являются различными сторонами деятель-
ности мышления. 

Приобщение человека к природе через ее познание всегда служило сред-
ством формирования его мировоззрения. Образование, связанное с познани-
ем мира, стало особо важным на современном этапе исторического развития, 
когда хозяйственная деятельность человека чрезвычайно изменила природ-
ный облик земли. На первый план выдвинулась задача формирования научно 
обоснованного взгляда на природу, опирающегося на полноценное интеллек-
туальное и нравственное развитие подрастающего поколения (Goraş-Postică, 
2010, Р.29-45).

Обучение в школе рассматривается большинством ученых как комплекс-
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ная проблема формирования физических, этических, нравственно-волевых и 
интеллектуальных качеств личности младшего школьника. Первоочередное 
значение придается достижению надлежащего умственного уровня, составля-
ющего основу психической готовности детей к систематическому обучению. 
Ознакомление с природой при специальной организации обучения приносит 
положительные результаты в развитии восприятия, мышления и речи каждого 
ребенка.

На этапе младшего школьного детства складывается начальное ощущение 
познания мира: ребенок получает эмоциональное впечатление о природе, на-
капливает представления о разных формах жизни. Таким образом, именно в 
этот период формируются первоосновы природоведческого мышления, созна-
ния, экологической культуры. Но только при одном условии - если взрослые, 
воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культурой: понимают 
общие для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают ма-
ленькому человеку прекрасный мир природы, помогают уже взрослеющему 
человеку понять прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотно-
шения с ним. 

В работе по активизации познавательной активности младших школьни-
ков по познанию мира должен быть использован интегрированный подход, 
предполагающий взаимосвязь исследовательской деятельности, музыки, изо-
бразительной деятельности, физической культуры, игры, театральной дея-
тельности, литературы, моделирования, просмотра телепередач, экскурсий, а 
также организации самостоятельной деятельности детей, т. е. экологизацию 
различных видов деятельности ребенка. 

Работа с детьми предполагает сотрудничество, сотворчество педагога и ре-
бенка и исключала авторитарную модель обучения. Занятия строятся с учетом 
наглядно-действенного и наглядно-образного восприятия ребенком окружаю-
щего мира и направлены на формирование природоведческих знаний (знания 
о мире животных; знания о растительном мире; знания о неживой природе; 
знания о временах года) и экологически правильного отношения к природным 
явлениям и объектам. 

Вывод нашей статьи в том, что практический метод наблюдения играет 
большую роль в обучении. На уроках познания мира наблюдение составляет 
важный этап познания явлений и свойств предметов в процессе изучения при-
роды. У младших школьников преобладает наглядно - образное мышление, 
поэтому им легче запомнить конкретные предметы или явления, чем их опи-
сания или определения. Именно через наблюдение учащиеся наиболее полно 
могут изучить определенные предметы или явления природы.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ В МОЛДОВЕ

 
Как сделать жизнь пожилого человека достойной, насыщенной деятель-

ностью и радостью, как избавить его от чувства одиночества, отчужденности, 
как восполнить дефицит общения и, разумеется, как обеспечить удовлетворе-
ние его потребностей в социальном и медицинском обслуживании – все эти 
вопросы волнуют не только социальные службы и исследователей проблем 
социальной работы в Молдове, но и общественность всего мира. Человечество 
стареет и это становится серьезной проблемой, решение которой должно вы-
рабатываться и на глобальном уровне.

Следует отметить, что экономическая ситуация в Молдове такова, что об-
стоятельства побуждают пожилых людей активизировать свою позицию, жить 
более насыщенной жизнью, продолжать работу и после пенсионного возраста.

Поэтому очень важно, чтобы общество, учитывая все экономические, по-
литические и демографические факторы, способствовало продлению актив-
ной трудовой деятельности пожилых людей.

Социальная работа с пожилыми и старыми людьми, в той форме, в какой 
она сложилась в экономически развитых странах, в Молдове стала развиваться 
с начала 90-х годов XX века, когда наше общество вплотную столкнулось с 
проблемами становления новых социально-экономических отношений. И, тем 
не менее, в Молдове накоплен определенный опыт социальной работы с ма-
лоимущими и социально неблагополучными категориями пожилых и старых 
людей, но следует сказать, что неразрешенных, сложных проблем здесь значи-
тельно больше. Многие социальные работники полагают, что им достаточно 
житейского опыта, чтобы работать с пожилыми людьми. Однако это не так. 
Необходимо понимание и осознание множества психологических, этических 
проблем, возникающих у пожилых людей, овладение методиками и техноло-
гиями, которые помогли бы в повседневной практической социальной работе. 
Следовательно, можно как вывод говорить о важности знания теории и прак-
тики социальной работы.

С увеличением продолжительности жизни возрастает и период беспомощ-
ного существования старых людей с различными хроническими и психиче-
скими заболеваниями. Прогрессирование последствий хронических патологи-
ческих процессов не всегда можно остановить с помощью новейших фармако-
логических средств.

Преобладающее большинство старых людей нуждается в самом широком 
спектре услуг и помощи, оказываемой им посторонними людьми, будь то чле-
ны семьи, соседи, медицинские, социальные или благотворительные органи-
зации. Применительно к Молдове в основной своей массе семьи неспособны, 
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взять на себя все заботы о старых и беспомощных родственниках. Вся тяжесть 
по уходу за старыми людьми ляжет в первую очередь на плечи государствен-
ных социальных служб, а также на органы здравоохранения.

Проблемы социальной работы со старыми людьми в настоящее время на-
ходятся в центре внимания многих социальных институтов, социальных и ис-
следовательских программ, направленных на обеспечение приемлемого уров-
ня жизни пожилых и старых людей.

Научная разработанность проблемы нашей темы нашла свое отражение в 
работах таких исследователей как: Димитриев Р., Тэбирцэ С., Теоса В., Холо-
стова Е.И., Сергеева Е.А.,  Павленок Я.Д. и многих других.

Социальное обслуживание на дому – это один из основных видов социаль-
ной работы. Его основная цель – максимально продлить нахождение граждан 
в привычной для них среде обитания, поддержать их личностный и социаль-
ный статус, защитить их права и законные интересы (Холостова, 2007. С. 74).

Для социального работника чрезвычайно важное значение имеет также це-
лый ряд факторов социального и психологического характера, связанных с об-
разом и уровнем жизни пожилых людей, положением в семье, возможностью 
и желанием трудиться, состоянием здоровья, социально-бытовыми условиями 
и др.

Основными направлениями деятельности отделения социального обслу-
живания на дому являются: выявление и учет пенсионеров и инвалидов, нуж-
дающихся в обслуживании; оказание социально-бытовых, социально-меди-
цинских, социально-педагогических, социально-правовых, социально-эконо-
мических услуг; содействие в предоставлении обслуживаемым лицам льгот и 
преимуществ, установленных действующим законодательством.

Пожилые люди – наиболее многочисленная категория потребителей этих 
услуг. Однако конкретная жизненная ситуация значительной части пожилых, 
нуждающихся в социальном обслуживании, не позволяет приобретать услу-
ги за плату, поскольку основным источником дохода доя пенсионеров была и 
остается пенсия, размер которой находится на грани прожиточного минимума 
(Сергеева, 2004. № 4, С.123).

Комплексность при организации надежной социальной защиты пожилых 
людей в непростых современных условиях требует нового социального пар-
тнерства с участием государственных и негосударственных структур, обще-
ственности, семьи и самих пожилых граждан. Такой подход представляется 
наиболее перспективным, так как позволяет видеть и решать проблемы пожи-
лого населения Молдовы в их широком межведомственном диапазоне (Дими-
триев, Теоса, 2000. Р.44-55).

Социальный работник должен быть опытным психологом, педагогом, оба 
эти качества должны быть неразрывны, так как стержневая идея всех слага-
емых профессий социального работника – умение и желание помочь людям, 
найти формы общения. Общение с другими людьми предполагает в психоло-
гическом плане готовность не только познавать мир чувств другого человека, 
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но и принять его, т.е. уметь сопереживать.
Социальный работник должен быть чутким педагогом, умеющим пред-

видеть воспитательные последствия предпринимаемых в отношении клиента 
мер, гибко и тактично реагирующим на изменение в поведении и настроении 
человека, а также тонким психологом, способным избрать наиболее эффектив-
ный метод работы с конкретным человеком.

Социальный работник должен придерживаться и умножать цельность, 
знание и миссию социальной работы.

Социальному работнику следует защищать достоинство и цельность про-
фессии.

Социальный работник должен участвовать в накоплении знаний социаль-
ной работы, делиться результатами исследований и практическим опытом с 
коллегами.

Социальная работа, как и любая отрасль знаний, находится в процессе 
постоянного развития и обогащения новыми знаниями, новым опытом. При-
веденные выше этические стандарты не являются единственными и всеобъ-
емлющими, но они могут оказать какую-то помощь социальным работникам 
в их повседневной работе, главной целью которой является оказание помощи 
людям, стремление сделать общество более процветающим и совершенным.

Социальная работа как важнейший раздел деятельности в области обслу-
живания пожилых людей и инвалидов в последние годы приобретает все боль-
шую актуальность. Хотя социальная забота государства и общества по отно-
шению к инвалидам и старым больным людям в Молдове проявлялась всегда, 
никогда ранее не обсуждался и не решался вопрос о специалистах, которые 
осуществляли бы эту деятельность.

Социальная работа (в широком смысле этого слова) с такими категория-
ми лиц, как инвалиды и пожилые люди, проводилась систематически в орга-
нах и учреждениях социального обеспечения (социальной защиты). В числе 
осуществляющих эту деятельность были работники домов-интернатов, Цен-
тров социального обслуживания, муниципальных и территориальных органов 
управления. Социальным работникам со времени введения этих должностей 
отводится специфическая роль, которая определяется и типом учреждения, и 
характером оказываемых услуг, и целями (задачами), и ожидаемыми результа-
тами.

Место деятельности социального работника в связи с указанными обстоя-
тельствами как бы перемещается, оно динамично. Вместе с тем, по мере вне-
дрения в систему социальной защиты работников данной категории расширя-
ются их функции. Деятельность социальных работников распространяется на 
все категории инвалидов и пожилых людей, находящихся и в населении (в том 
числе и в семьях), и в домах-интернатах. При этом особенно вырисовывается 
специфика деятельности социальных работников. В одних случаях она носит 
характер организации помощи различных служб (медицинской помощи, юри-
дических консультаций и т.д.), в других она приобретает морально-психоло-
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гический аспект, в-третьих – характер коррекционно-педагогической деятель-
ности и т.д.

Необходимо подчеркнуть, что помимо непосредственных «потребителей» 
(инвалидов, пожилых людей) сфера деятельности социальных работников 
распространяется и на обслуживающий персонал, например, в домах-интер-
натах, с которым социальным работникам приходится взаимодействовать. В 
этой связи приобретает особую значимость уровень образования социальных 
работников, их профессионализм, знание психологических особенностей ин-
валидов и пожилых людей.

В связи с широкими и разнообразными функциями социальных работников 
в обслуживании пожилых людей, возникает потребность в этих специалистах 
с различным уровнем образования. Для той категории инвалидов и пожилых 
людей, которые – находятся в населении, диапазон деятельности социальных 
работников охватывает большой круг задач, начиная от оказания социально-
бытовой помощи и кончая психолого-педагогической коррекцией и морально-
психологической поддержкой. Для инвалидов и пожилых людей, находящихся 
в стационарных учреждениях, деятельность социальных работников также 
имеет широкий диапазон, начиная от социально-бытовой адаптации в домах-
интернатах и кончая интеграцией инвалидов в общество. В нашей стране, как 
и во всем мире, в последнее десятилетие наблюдается значительное увеличе-
ние численности пожилых людей и инвалидов (Павленок, 2005. С.55). 

Проблемы их социальной защищенности становятся особенно актуальны-
ми в современных условиях, когда старые формы и методы социальной под-
держки оказались по существу, непригодными, а новая система социальной за-
щиты, соответствующая требованиям рыночной экономики, еще только созда-
ется. Важнейшая задача системы социальной защиты – поддерживание уровня 
жизни пожилых людей и инвалидов в экстремальных ситуациях, содействие 
их адаптации к условиям рыночной экономики.

Опыт НПО и пожилых людей,  приобретенный во время апробированных 
в Республике Молдова проектов,  подтверждает,  что на большинстве пожи-
лых людей отрицательно сказался переход от советской системы к нынешней 
политической системе.  В результате,  дисбаланс между доходами и расхода-
ми пожилых людей способствовал установлению высокого уровня бедности, 
изоляции и отчаяния обездоленных пожилых людей. Вместе с возрастающим 
оттоком взрослой части населения в соседние страны в качестве экономиче-
ских мигрантов,  пожилые люди сейчас являются очевидцами глубоких пере-
мен в своей роли в качестве нянь для внуков. Данный переход сопровождается 
дополнительными трудностями и отрицательно сказывается на пожилых лю-
дях с физической, психической, экономической и социальной точек зрения. 
Главной причиной изолирования и отчаяния пожилых людей является нище-
та.  Государственные пенсии и пособия,  являющиеся основным источником 
дохода пожилых людей,  либо слишком маленькие  (не соответствуют даже 
прожиточному минимуму),  либо направлены на определенные целевые груп-
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пы.  Переход от постсоветской системы к рыночной отрицательно повлиял 
на поддержку пожилых людей со стороны их семей,  которая всегда рассма-
тривалась как естественная социальная гарантия для пожилых людей. Более 
того, пожилые люди сталкиваются с несоответствующими услугами здравоох-
ранения, плохим питанием, недоступностью информации и услуг, бедностью, 
что привело к смятению, недоверию и беспомощности среди представителей 
данной уязвимой категории населения. Исследования и оценки, проведенные 
посредством проектов «HelpAge International»  в Молдове,  показали: пожи-
лые люди чувствуют,  что, несмотря на эти давления, качество их жизни в 
значительной степени улучшилось благодаря самопомощи.  Общественное во-
лонтерство способствовало тому,  что семьи,  дальние родственники и соседи 
откликнулись и взяли на себя ответственность за поддержку одиноких пожи-
лых родственников и соседей. Более того, ОО и группы поддержки пожилых 
людей добились доверия пожилых людей,  в частности, начали завоевывать 
признание и признательность за свою работу от различных заинтересованных 
лиц, например: местных органов власти, гражданского общества,  СМИ и со-
обществ в целом. Другим мерилом успеха является повторение и расширение 
деятельности в соседних селах, чему способствовали всесторонние кампании 
по распространению информации по разнообразным каналам.  Организациям 
и группам поддержки пожилых людей удалось найти больше местных партне-
ров для расширения своих сетей.  Они также начали сбор средств,  что свиде-
тельствует о явном изменении отношений среди пожилых людей и сообществ 
в целом.  Такое повышение значения самопомощи и общественного обслужи-
вания, как эффективных механизмов поддержки сообществ и решения перво-
очередных проблем,  дает общественным организациям и пожилым людям 
возможность чувствовать к себе уважение, свою значимость и необходимость. 
Опыт «HelpAge» и молдавских партнеров еще раз подтверждает тот факт, что 
общественные организации и группы, в качестве представителей граждан-
ского общества, могут предложить инновационные альтернативы заполнения 
пробелов в социальных услугах посредством общественных подходов, обеспе-
чивая устойчивость и продолжительный эффект. Тем не менее, организации 
и группы должны разработать дополнительные услуги в поддержку государ-
ственного аппарата, а не в целях создания своих собственных параллельных 
структур. Пилотные проекты помогли навести мосты между местными орга-
нами власти и некоммерческими организациями, а также способствовали про-
движению партнерств на благо сообществ. «HelpAge International» и партнеры 
поделились своими достижениями и приобретенным опытом со многими за-
интересованными лицами,  включая государственные власти и местные орга-
низации-доноры, подчеркнув необходимость установки партнерских отноше-
ний с местными органами власти и гражданским обществом в целях нахож-
дения устойчивых решений повседневных проблем сообщества. Несомненно,  
общественные организации обладают огромным потенциалом в содействии 
и дополнении многообразия,  качества и эффективного оказания социальных 
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услуг наиболее уязвимым группам. Однако дело пойдет успешно только при 
условии истинного желания и взаимного доверия обеих сторон (Tăbirţă, 2003. 
Р.196-200). 
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ФЕНОМЕН ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ЖЕНЩИН:  АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОФИЛАКТИКА

Парадоксальные вещи происходят в Молдове. За последние 10-15 лет наша 
страна сделала огромный рывок в развитии телекоммуникаций, внедрении 
международных стандартов,  развитии демократии, свободы слова и т.д. Однако 
избавиться от различных средневековых манер, таких как дискриминация, 
жестокость, насилие – не удается. Тема домашнего насилия – и вовсе табу, 
поэтому стоит в этом списке обособленно. Исторически сложившееся 
патриархальное устройство семейных отношений в Молдове чаще всего не 
позволяет основным жертвам домашнего насилия, женщинам, даже пытаться 
защищаться в рамках закона.

Между тем, насильственное поведение в семье в различных формах его 
проявления сегодня представляет собой одну из наиболее распространенных 
форм агрессии в Молдове. По данным Министерства внутренних дел 
республики (и это только официальная статистика!) в 2013 г. зарегистрировано 
1268 случаев насилия в семье - на 67,3% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года (758 случаев) [1]. Деятельность правоохранительных органов, 
направленная на предупреждение насилия в семье, несколько обширнее и 
охватывает 6-7 тыс. семей ежегодно [2], в которых присутствуют различные 
формы агрессии. От насилия страдают в основном женщины и дети, а 
агрессоры чаще всего прибегают к насилию, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения. Наибольшее число обращений в полицию по факту домашнего 
насилия регистрируется в период праздников.

Но, по сути, звонок в полицию – это экстренная мера для разрешения 
семейного конфликта. Профилактикой домашнего насилия и оказанием 
помощи как пострадавшим от насилия в семье, так и помощи агрессорам 
должны заниматься преимущественно учреждения социальной защиты 
населения. В идеале – должна работать комплексная система профилактики 
и разрешения проблемы домашнего насилия, с участием всех компонентов 
(социальных служб, правоохранительных органов, властей, психологических 
служб). И хотя юридически и институционально в Молдове для этого есть 
все условия, о наличии такой службы и ее эффективной работе говорить пока 
преждевременно.   

Особенно если учесть, что даже у специалистов много неясностей, 
неполных знаний (и даже их отсутствие) о таких элементарных понятиях, как 
насилие в семье, жертва насилия, агрессор и др. Зачастую насилие в семье 
ассоциируется лишь с физическим насилием, тогда как остальные формы – 
психологическое или экономическое насилие – менее знакомые понятия. Как 
бы странно это ни показалось, но многие находят, что эти проявления являются 
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чем-то нормальным, обыденным в жизни каждой семьи [3]. 
А ведь последствия домашнего насилия, в различных его проявлениях, 

особенно над женщиной, над институтом семьи, тем более над детьми, вовсе 
не заслуживают пренебрежения. Недаром насилие в семье, в частности над 
женщиной, остается в центре внимания самых важных международных 
форумов и структур. Осознание опасности, которую представляет собой такое 
явление, – это задача как специалистов, так и любого рядового гражданина. 
Предупреждая и противодействуя насилию в семье, мы сохраним здоровье 
и незыблемость этого социального института, обеспечивая тем самым 
подрастающим поколениям здоровое и прочное воспитание. 

Все насильственные действия физического, психического, сексуального 
и экономического характера, совершенные в отношении члена семьи 
лицом или лицами, которые связаны с потерпевшим семейными и/или 
близкими отношениями, - от словесных оскорблений и угроз до тяжелых 
физических побоев, похищения, угрозы увечьями, запугивания, принуждения, 
преследования, словесные оскорбления, насильственное или незаконное 
вторжение в жилище, поджог, уничтожения собственности, сексуальное 
насилие, изнасилование в браке, насилия, связанное с приданым или 
выкупом невесты, насилия, связанное с эксплуатацией через проституцию, 
а также  попытки совершить такие акты, должны рассматриваться как 
«насилие в семье» или «домашнее насилие» [4]. Насилие в семье отличается 
от других преступлений (правонарушений) тем, что между преступником 
(правонарушителем) и потерпевшим существуют близкие личные 
отношения. В большинстве случаев они проживают на одной жилплощади, в 
связи с чем велика вероятность повторения преступлений и правонарушений.

Предупреждение и пресечение насилия в семье являются частью 
национальной политики защиты и поддержки семьи и составляют важнейшую 
задачу общественного здоровья. В целях укрепления, защиты и поддержки семьи, 
обеспечения соблюдения основных принципов законодательства о семье, 
а также для обеспечения равных возможностей для женщин и мужчин по 
реализации права каждого человека на жизнь без насилия парламент Молдовы 
в 2007 г. принял Закон о предотвращении и пресечении насилия в семье 
[5]. В нем дается четкое определение понятия и видов насилия (физическое, 
сексуальное, психологическое, духовное, экономическое). Одновременно 
закон наделяет властные структуры и учреждения конкретными полномочиями 
и компетенциями, а также подробно описывает механизм разрешения актов 
насилия в семье. 

В 2010 г. в Уголовный кодекс были внесены поправки, и теперь в нем 
отражена отдельная статья (201¹) относительно насилия в семье [6]. Данный 
вид преступлений наказывается в  зависимости от степени нанесенного 
жертве ущерба – материального или морального. Агрессора могут наказать 
неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 150 до 180 часов до 
лишения свободы сроком на 15 лет, в случае гибели жертвы. 
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Для внедрения законодательства и реализации Стратегии и Плана действий 
по предупреждению и борьбе с домашним насилием, а также внедрения 
Национальной программы по обеспечению равенства шансов на 2010-2015 
гг. были разработаны минимальные стандарты и унифицированные 
инструкции [7]  по интервенции отделов/управлений социальной помощи 
и защиты семьи, медицинских учреждений и органов внутренних дел 
в случае насилия в семье. С 2010 г. принят Регламент об организации и 
функционировании центров реабилитации жертв домашнего насилия, создан 
координационный межминистерский совет по борьбе с домашним насилием. 

Оценить размеры домашнего насилия практически невозможно. Скрытый 
характер этого явления, боязнь общественного порицания («что скажут 
люди»), а также следование поговорки «не вынести сора из избы» придает ему 
образ явления спрятанного до седьмого колена. Вместе с тем, оно присутствует 
везде и повсюду, под разными формами и в различных проявлениях. Сегодня 
качественной статистики о насилии в Молдове нет. Министерство внутренних 
дел отражает только динамику и фактическое число зарегистрированных 
преступлений в этой сфере. Частично данные о масштабах явления домашнего 
насилия отражаются в исследованиях различных организаций.

Согласно исследованию «Домашнее насилие в отношении женщин в 
Молдове» [8], в котором приняли участие около 2 тыс. женщин от 15 до 64 лет 
из разных населенных пунктов республики, почти 84% женщин подвергались 
психологическому насилию в течение жизни, а каждая четвертая – в течение 
последних 12 месяцев. Наиболее подвержены данному виду насилия сельские 
жительницы, молодые женщины и разведенные дамы. Экономическому насилию 
подвергалась каждая десятая женщина. Восемь из 10 женщин сталкивались с 
ситуациями, когда муж (партнер) отказывалсь давать средства, необходимые 
для хозяйственных нужд, а 4 из 10 женщин отметили, что мужчины отбирали 
их заработки. Насилие в форме социальной изоляции существует в следующих 
видах: контроль со стороны мужа (каждая вторая женщина), желание 
мужчины знать местонахождение женщины (73,1%), обиды в случае разговора 
с посторонними мужчинами (62,7%), подозрения в измене (39,4%), принятие 
решений вместо женщины о том, что ей делать (28,9%), запрет на встречи 
с друзьями (22,7%) и др. Четыре из 10 женщин подвергались физическому 
насилию хоть раз в жизни, и около 10% -  в течение последнего года. Жертвами 
физического насилия чаще всего являются сельские жительницы, старше 45 
лет, разведенные.

По данным исследования, каждую третью женщину в Молдове хоть раз 
били ладонью,  каждую четвертую толкали, каждую пятую - били кулаками, а 
каждую десятую – пинали ногами. Почти половина женщин подвергалась 
насилию многократно. Сексуальному насилию подвергались почти 19% 
опрошенных, и каждая вторая жертва - повторно. Примерно 2/3 жертв 
сексуального насилия сообщили о получении физической боли, 6,6% - о потере 
беременности. А каждая вторая женщина подтверждает, что данные факты 
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насилия сильно повлияли на ее физическое и эмоциональное состояние. 
Причинами насилия над женщинами является употребление агрессором 

алкоголя, стрессы, вызванные семейными проблемами, безработица, а также 
факт насилия над агрессором в детстве. Любопытно, что около четверти 
агрессоров в случае физического насилия и почти 18% в случае сексуального 
насилия не имели никаких проблем. 

Около 60% женщин хоть однажды были жертвами насилия со стороны 
членов семьи. Примерно 58% женщин признались, что агрессорами были 
их отцы, а 44% - мамы. Элементы насилия также демонстрировали учителя, 
друзья, половые партнеры, неизвестные лица.  

Почти две трети жертв физического насилия заявили о данном факте: 60% 
из них сообщили родителям, 40% - родственникам, 30% - органам полиции. 
Нежелание заявлять о насилии связано со стереотипами «могу создать 
проблемы своему мужчине» -  почти 45%, «стыдно» – 40%, «мне поможет 
семья» – около 20%, а также недоверие к органам полиции,  социальной 
защиты и юстиции. 

Как мы видим, репутация всех служб, ответственных за разрешение 
проблемы домашнего насилия, оставляет желать лучшего. Поэтому 
первостепенной является задача повышения доверия населения к 
государственным службам.

Органы, наделенные функциями предотвращения и пресечения насилия в 
семье, обязаны немедленно реагировать на любое заявление и предоставлять 
жертвам защиту и помощь.  Местные органы власти, полиция, медицинские, 
социальные, психологические службы обязаны предоставить жертве защиту 
и предотвратить потенциальные случаи насилия посредством следующих 
действий:

• Информирование жертвы о возможных мерах защиты;
• Информирование жертвы о существующих услугах социальной 

защиты;
• Сопровождение жертвы до службы социальной защиты, по 

необходимости;
• Транспортировка жертвы до места получения медицинской помощи 

или услуг социальной защиты, по необходимости. 
Однако приоритетной является профилактика домашнего насилия. 

Главная цель вмешательства в ситуацию домашнего насилия заключается 
не в том, чтобы убедить потерпевшего (или потенциальную жертву) уйти от 
обидчика, а в том, чтобы предоставить ему всю необходимую информацию и 
поддержку для принятия своих собственных решений. Социальный работник 
на этапе профилактики должен оказать помощь не только потенциальным 
жертвам домашнего насилия, но и их агрессорам. Согласно действующим 
инструкциям в этой области, социальный ассистент выявляет и ведет учет 
семей, где возникают семейные конфликты, которые могут перейти в насилие 
в семье, а также проводит мониторинг ситуации в тесном сотрудничестве с 
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правоохранительными органами. Кроме того, для профилактики насилия 
социальные службы могут и должны применять различные виды социально-
психологических услуг (психологическое консультирование, экстренная 
психологическая (в том числе по телефону) и медико-психологическая помощь, 
социально-психологический патронаж и др.). 
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Тараклийски държавен университет „Григорий .Цамблак”

ОПИТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ  МУЗИКАЛЕН 
ФОЛКЛОР В УРОЧНАТА   ДЕЙНОСТ НА УЧИТЕЛ  ПО МУЗИКА.

Сред многобройните въпроси, свързани с музикален живот, ние бихме ис-
кали да подчертаем  един от най-важните във  възпитателното отношение, така 
и от гледна точка на чисто учебен – въпрос  за приобщение към народната му-
зика на деца от началното училище. Трудно е да се прецени оная полза, която 
ще даде училището, ако то ще извърши планомерна работа по възпитание на 
музикално-естетически вкус, в която народна музика ще заеме достойно мяс-
то.   

Чрез творчеството на своя народ децата по-добре разбират творчеството 
и на други народи, те твърде чувствително възприемат и усещат общото, чо-
вешкото; познават  музиката на други народи възпитават  уважение към тях, 
гореща любов към Родината и към родната природа.

Психолозите твърдят, че в процеса на начално обучение се случва  пре-
структуриране на личността на малкия ученик. Вкусовете на децата в този пе-
риод все още само се формират, те не са достатъчно устойчиви. Така че, ако от 
най-ранна възраст детето чува и пее народни песни, играе и танцува под  тази 
музика, неговият слух постепенно овладява  мелодична интонация и ритмични  
особености, те стават близки и родни. Ако в този ранен период  постепенно ще 
се натрупват музикално-слухови впечатления, свързани  с родната  интонация, 
музикалният опит на децата постепенно ще се отрази в отношението към све-
та, като това ще повлияе върху формирането на морала и идеологията, тъй като 
музикалните интереси и вкусове представляват органична част от личността. 
Следователно, трябва да се възпитават интерес и любов към народната музика.

Проучване  на музикалното възпитание в държавни училища на град Та-
раклия чрез посещение на уроци, запознаване с опита на работата на учители 
по музика, анализ на програмата по музика и дани получени при интервю  и 
тестиране  на  деца от трети клас показаха,  че  учениците от начално  училище  
нямат достатъчна възможност  да слушат  народна музика.  Музикалните  ин-
тереси и вкусове в по – голяма  част от учениците на тази възраст се развиват 
под въздействие на безсистемни и случайни впечатления, които те получават 
извън училище. Според нашето мнение липсата на системно изслушване на 
музиката на своя народ, неспособността  да се прилагат  в часовете  различни 
педагогически методи и техники, които могат да завладяват  децата с тази му-
зика, са едни от причините за това, че децата да не изпитват към нея достатъч-
но интерес, а оттам и родната  песен не влияе на чувствата им и не предизвиква 
емоционална отзивчивост.

В училищната практика запознаване с народната музика обикновено се 
случва от време на време, особено в началните класове, където изпълнението 
се осъществява   главно, при научаване на  песни. Виждайки  в народната пе-
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сен  прекрасен музикален материал за по-нататъшно задълбочаване и развитие 
на естетическите чувства и преживявания на учениците, за разширяване на 
своите хоризонти и повишаване на културното ниво, ние сме направили  на-
родната  песен  да бъде основен  учебен материал.

Учениците пеят песни на различни народи: молдовски, български, руски, 
украински, полски, немски и други, но тъй като изследването  е  проведено 
върху материала на музикалния фолклор на бесарабските българи, за основа е 
взета именно национална  народна песен. В същото време ние разбирахме, че 
да  формираме  в децата интерес към музиката на своя народ и да  внушим  лю-
бов към нея само  с метод за  «насищане» на музикално-слухови впечатления  
от народни интонации не може да бъде. Натрупването на впечатления е само 
етап, който може да доведе до повече или по-малко траен интерес у учениците 
към народната песен. Необходими са  активни  педагогически методи, които 
ще стимулират интерес към народното творчество.

Практиката показва, че най-специфична и ефективна форма за работа с 
автентична народна песен е фолклорният празник. В него ясно се разкриват 
основните функции на народната култура - комуникативна, идейно-възпита-
телна, емоционално-естетическа. Фолклорният фестивал обединява в себе си 
няколко сфери на творческа дейност - песен, разказ, танц, материално-худо-
жествено творчество, игра и др.  Слово, музика, свирене на музикални инстру-
менти, пеене, танци имат положителен ефект върху развитието на хармонична 
личност на детето.

В работата с автентичен  песенен фолклор се реализират основните функ-
ции на обучение, които се определят в съвременната дидактика като възпита-
телни, образователни методи.

В изследването са използвани следни  методи:
1) изпълнение или научаване  на песни от ученици, слушане на музика;
2) беседа като начин за натрупване на теоретични знания;
3) четене и слушане на книги и приказки за българската народна музика 

като начин за натрупване на исторически знания. 
4) пеене  по ноти и различни упражнения, които допринасят до създаване-

то на активна творческа атмосфера;
5) сравняване и съпоставяне на подобни или напротив, контрастни образи, 

което спомага за дълбоко емоционално възприятие  на произведения;
6) музикално-игрови моменти и ритмични движения като емоционален 

прием;
Като се има предвид, че песента е най-достъпна за възприемане от децата, 

тъй като има не само музикално, но и устно съдържание, ние често за разпява-
не взимаме  къси български народни песни-разпевки, които са познати още от  
първи и втори клас. Например: «Медна свирка», «Комарко ce женеше», «Прела 
баба», «Пиленце пее», «Приспивна песен» и т.н.

За да не се обърне пеенето в  упражнения в трениране на определени уме-
ния и способности, пред класа винаги бяха  поставени  конкретни задачи. Уче-
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ниците знаеха, за какво да се пее в дадено упражнение, кое  е необходимо  да  
се постигне и  да се изпълни.  Децата твърдо знаеха, че   добре изпълнената   от 
учителя  песен звучи много добре, защото той отговаря на необходимите ус-
ловия. Правилно седи (стои), вярно държи главата си, равномерно разпределя 
дъхът  до края на фразата,  активно отваря устата си, и най - важното-мисли за 
съдържание на песните,  се опитва да пее интересно и впечатляващо. Овладя-
ване на всички тези умения помагат  в правилното  пеене. Изпълнявайки раз-
пявката «Прела баба», третокласниците  едновременно са учили, безшумно, 
без повдигане на раменете, за да се вземат дъха и постепенно, да го изразход-
ват  на 4 такта.

При пеене - упражнение  «Приспивна песен» учениците  избират умението 
да пеят мелодията спокойно,  да не вдигат раменете, да взимат дъха  и посте-
пенно, икономично  да  го разпределят така, че да им бъде достатъчно време да  
теглят  гласни и накратко да произнасят съгласни.

В песента «Медна свирка» пеенето е весело, интересно е да  се слушат  
звуковете на други гласове, леко, без трусове се изпява всяка сричка, точно за 
да издържат по-дълго продължителността. В процеса на работа над песента 
голямо внимание се отделя на развитие на активността и съзнателността на 
децата  при изпълнението й.

Началото на аналитичния подход на третокласниците към тяхното пеене 
е било умение  да се анализира изпълнението върху  правилата и певческата 
инсталация. Например, при научаване на песента «Изгряла e ясна зора» уче-
ниците сами разглеждаха  (първо, не без помощта на учителя) колко добре те 
седят, забелязвали  у себе си и у другите какви са недостатъците в певческото  
инсталиране,  тъй като са овладяли уменията  за дишане и дикция.  Анали-
зирайки  своето изпълнение на песента, третокласниците  намират  достойн-
ства и недостатъци. Учителят веднага работеше  с децата върху необходимите 
умения и способности, като им  показа как е правилно да се пее.

Вниманието на децата активизирахме с въпроси по музика, за свързване на 
думи с мелодия. Според учениците от трети клас се оказа, че в песента «Прех-
връкна птичка» звуците на мелодията  се движат със скокове. 

          

Често използвахме  методи за сравнение и съпоставка, които, по думите 
на К. С. Ушински «е основа на разбирането и всякакво мислене». Първо, за 
сравнение ние взимаме контрастни произведения. Например, при научаване 
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на българската народна песен «Тропай, тропай, буенче» учениците от трети 
клас ни казаха, че тази песен е с шеговит  характер, бърза, под нейните звуци 
е удобно да танцуват и да играят, се наричат такива песни-игри.  Като я срав-
ним  с молдовска народна песен «Vîntuleţ de primăvară», учениците сами са 
стигнали до извода, че мелодията на втората песен напевна, с нея удобно и  
спокойно да се движат - да карат  хоро, докато под песента «Тропай, тропай, 
буенче» искат да танцуват,  да подскокват  и да потропват с крака. Постепенно 
се въвеждаха  произведения с по-малко контрастни признаци.  Децата се учеха 
на по-сложни аналитични операции (например, при сравнение на подобното  
в различното:  третокласниците, изпълнявайки българската народна  песен  
«Паун лети високо», припомнят си друга, подобна на нея,  песен  за трети клас 
«Прехвръкна  птичка». При сравняване  децата  обърнаха  внимание на цялост-
ното им съдържание, по-бърз и жив характер.

Синтезирайки образователната, възпитателната и художествената  функ-
ции на  урока, опитахме се да запазим неговата цялостност.  Върху този  мате-
риал учениците са  получавали знание не само по хорова, но и по музикална  
грамотност: научили са се да правят  разлика между  звуковете по  височина, 
продължителност, сила, скорост на движение, съотношение на силните и сла-
бите дялове, като броят им е в такт  и т.н. Често искаме от  учениците да  изпеят 
мелодия на  народната   песен, като назоват нотите и  ги показват на звуковата 
стълба, а по-късно и на нотен стан (например, в песните на «Здрава, здрава 
годинчица», «Провикна ce Здравко» и други).

1. Да покаже най-ниската или най-високата нота. 
2. Да определи ударените  срички и да назове силните  дялове.
3 .Да  организира тактови черти - например, в песните на «Дойла дойла», 

«Мари бульо хубава» 
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 За да усетят децата  естествено песента, семантично разбиваме мелодията 
на фрази по време на изучаване на  песни. Използвали сме различни вариан-
ти. Например, в песента «Огреяла месечинка» на първата и третата фрази пее 
учителят  (или са запявали определени  момчета), а вторият и четвъртият – 
ученик в песента «Сурвакарска» всеки ред  пеел неговата фраза, а четвъртата, 
последната - целият клас. Възможности на тези варианти учителят сам можел  
да създаде  колкото пожелае. 

Учениците научаваха  по такъв начин, че фраза - това е малка част от ме-
лодията, която се пее на един дъх и отговаря, обикновено на един ред стихо-
творен текст.

В процеса, когато се  научават  песни учениците получават знания за 
изразните  възможности на музикалните инструменти, учеха се  да ги раз-
граничават и да ги анализират.  Например, научавайки в първи клас  песен-
та «Приспивна песен» мелодията, която много напевна и мила, помолихме 
учениците да «помилват» с ръката за да предадат  характера на музиката, 
представяйки си приспиващото си братче или сестриче.  При повторно слу-
шане на песните, вече в трети клас, ние умишлено  променихме звучене-
то, като изпълнихме  песента силно, в бързо темпо. Учениците са забеля-
зали, че песента се е променила  и ми казаха, че ако така бързо се люлее и 
се пее силно, бебето  няма  да може да заспи. В резултат на това учениците 
сами са стигнали до извода, че приспивните песни винаги трябва да звучат 
спокойно, тихо, че характерът и настроението на песента често в по-голя-
ма  степен зависи от скоростта на движение, наречено  в музиката  «темпо». 
     Пример е песента «Пролет иде», в която се опитахме да задълбочим  пред-
ставлението на  децата  за изразителната  стойност на темпото. За тази цел ние 
проучихме  с учениците от трети клас текста на песента и музиката,  като най-
важно в съдържанието - щастлива картина на идването на пролетта и  очакване 
на прелетните   птици. 

На въпросите: «Как трябва да се пее песен - забавно, живо или тихо? В 
какво темпо? Защо?» - учениците  отговориха уверено и енергично. Те разбра-
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ха, че темпото създава определено настроение, но и самото то зависи от съдър-
жанието и характера на песента. Усвояването на другите изразителни  средства 
по материала на българския музикален фолклор се дължи на последовател-
ността на развитието на музикалното възприемане у по-малките ученици. По-
степенно възприемането  ставаше по-диференцирано, точно и осмислено, тъй 
като  не се опира само на сюжетен  преразказ на текста на песента.

Голямо внимание обръщаме на изграждането на чувството за ритъм у де-
цата. С ритъма  учениците се запознаха в песните и упражнения, а също и 
в процеса на решаване на така наречените «музикални сътресения» (когато 
произведението  се изпълнява не така, както е написано). Например, добре ус-
воената в първи клас  песента «Прела баба»  изпълнихме с прекъснат  ритъм. 
Децата са забелязали, че естеството на песента се превърна в  по-енергична 
вместо лека мелодия, която  е прекъсната и остра. Казахме на учениците си, 
че ако се вслушваш  в мелодията на всяка песен, можеш да забележиш, как 
едните  звуци  се теглят  по-дълго, а  другите - по-късо, че музикалните звуци 
по своята продължителност (времетраене) са различни. Учениците слушаха 
музика и ръкопляскаха, отбелязвайки продължителността на звуците, използ-
вайки  сричкови названия (тa - дълъг звук, ти-ти - кратко). След точно въз-
произвеждане на ритмични модели децата графично с помощта на учителите  
записваха ритмичните  модели на  песента:

Сравнявайки  графичното  изображение на ритъма на много пес-
ни, учениците са стигнали до извода, че характерът и настроение-
то на произведението зависи от определено  редуване на различ-
ни по продължителност музикални звуци, нещо има от  ритъма. 
Известно е, че процесът на съзнателно възприятие на ритъма  трябва да се 
започне с прости, но заедно с това  много характерни и най-често срещаните в 
песни, ритмични фрази. В българските песни  много често се срещат неравно-
мерни  ритми, като например: Пайдушко (5/8; 5/16), Ръченица (7/8; 7/16), Дай-
чово (9/8; 9/16) и т.н. В първите етапи на работа с неравномерни  ритми има  
проблеми, при които  децата не  чувстват   ритмиката на произведението.  
        За да се запази интересът  към работата, ние  прибавихме оттенък към ня-
кои упражнения. Например, след слушане на песента  «Кокъц, кокъц, Коледо», 
която  има равен размер, попитахме третокласниците: «В какъв ритъм да звучи 
тази песен?». Децата отговариха: «В ритъма на марша», «Под него може да се  
марширува». Точно там, на една друга песен «Станенине господине», беше 
дадена  задача да се  опитат да маршируват под тази песен. Марширувайки, 
децата  уловиха, че  втората част на песента  се увеличи, а  това ги затрудни. 
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На дъската учителят показва графично изображение на две песни, а децата  ги 
сравняват:

Следващият етап на работата  състоеше в това, че учителят изпяваше още 
веднъж песни, а пред децата беше поставена задача  да  пляскат с ръце в ритъм 
на песента.

Изграждайки  ритмичен слух у децата в интонации  на народни песни, ши-
роко използвахме  дидактични  материали, визуални средства, комплекти  от 
ритмични  картички, музикално-двигателни  упражнения, различни ритмични 
игри, например  (една част от децата чукат под ритъм на сричките, а  другата - 
на същите тези срички отговарят); ритмичната  игра «Ехо» (ритмичният рису-
нък учителят  силно чука,  а  учениците, точно и дружно, но не силно, повторят  
го, с помощта на ръкопляскането,  почукване с  молив или с  пръстите по чина). 

У децата постепенно се възпроизвеждаше умението да чукат в ритъм в 
достъпни за тях произведения. Тъй като учениците са придобили  някакъв му-
зикален опит, опитваме  се да изграждаме у тях умението да чуват и да  повто-
рят  незначителни  промени  в музиката. За усвояването на динамични нюанси 
предложихме на учениците внимателно да слушат  народната  песен «Кравай 
скача» и да се отбележат  ритмични модели и  мелодии в съответствие с дина-
мичен замисъл: на силна музика  да пляскат с ръце, на тиха – да чукат  с пръсти 
по чина, на много тиха – с пръстите на дясната си ръка по дланта на лявата.

Известно е, че вниманието на малките ученици е все още слабо, така че в 
продължение на урока често се опирахме на разнообразни видове дейности. 
В  резултат на това децата в процеса на възприемане на народна музика полу-
чават комплексни знания от областта на музикалната грамота, изслушване на 
музиката и хоровото пеене.

Използвахме в работата еедин доста ефективен метод - обръщане към уче-
ниците от  група «помощ» за решаване на учебната задача. Изненадата или 
радостта, предизвикани от «открития» на самите ученици, създават творческа 
атмосфера в класната стая. Преди да чуят български народни мелодии  «Ръ-
ченица» и «Джиновско хоро», ние проявихме «съмнение» за това, ще могат 
ли учениците да научат инструмента, на който ще прозвучи танцова музика 
(предварително знаеха, че в класа има момчета, които са запознати с кавал и 
гайда).

Обръщайки внимание на техните интереси, ние сме събрали вниманието 
на целия клас, а веселата  и подвижна музика предизвика положителна реак-
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ция сред децата и създаде благоприятни условия за провеждане на разговори 
за народни инструменти и танци.

Затвърдяването на придобитите знания се извършват върху  музикалния 
материал. Дават се такива, например, задачи:

Назови трайността на песента «Кравай скача» и изпей я, определяйки но-
тите

Пропей мелодията на песента «Синьо-бяло цвят» и запиши нейният  ри-
тъм:

Допиши ритъма на една  фраза от песента «Тропай, тропай, Буенче»:

Като се има предвид, че децата от трети клас имат повишена физическа и 
двигателна способност.  На урока бяха използвани   различни движения, музи-
кално-игрови моменти. Често молихме  децата при изпълнение на песни да се 
движи  ръката, корпуса на главата и лицето, за което се пее в песента, напри-
мер, да  се представи  танцуващо момиче по думите на песента «Момиченце 
мъничко», да води  хоро и затропвайки  в танците «Ръченица» и «Джиновско 
хоро», да маршируват  в песента «Кокъц, кокъц, Коледа» и т.н. Освен това, 
предложихме на децата  с движение  на ръката да покажат посоката на мелоди-
ята, да отбележат силни и слаби части, като  почукват  ритмично  инструмента  
и  дирижира и т.н.

Изграждайки у  по-малките ученици способността да насочват  внимание-
то на множество едновременни действия, ние даваме по-сложни задачи – слу-
шат  музиката и почукват в ритъм; да пеят наричайки нотите, и с ръка  да по-
сочват къде се движи мелодията,  да определят  тяхното времетраене. Голямо 
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значение при формирането на интереса  към народната музика имат  такива 
педагогически приеми, които да насърчават децата не само към  емоционално 
възприемане на  музиката, но и да бъдат в състояние да мислят за нея, за да 
намерят отговор на въпрос «Защо?» се изказват за нея.

Обикновено малките ученици вземат активно участие в разговорите.     С 
помощта на живия интерес на децата и тяхното  емоционално настроение чес-
то поставяме въпроси: «Защо?», «А как мислиш?». Създавайки проблемна  си-
туация,  карахме  учениците  да се замислят, да систематизират вниманието си, 
да сравняват, да   спомнят и съответно на тяхната възраст, да  направят  обоб-
щение и заключение. Например, при слушането на народната песен «Лаленце 
ce люлее» учениците  доста логично спорят, защо песента, първо, трябва да 
звучи тихо, сякаш отдалеч, а след това силно. Или защо мелодията  «Заспало 
ми детенце» звучи широко, напевно, изпълнявасе меко, не само когато звучи 
тихо, но и при динамиката на форте, със какво тази песен е близка до белору-
ските народни песни.  Способността на самите ученици да чуят и да  отбеляз-
ват важното  в музиката увеличава у тях интерес към работата, възприятието 
става активно-творческо и  аналитично. В процеса на кратка беседа и разбор 
на творби ние сме се опитали да създадем атмосфера в класната стая, творче-
ски интерес, който да изработи у  децата желание  за проява на самоинициати-
ва, самостоятелно мислене, желание  да направи нещо ново, свое. Творческото 
начало при децата се проявяваше по различен  начин: в своеобразни отговори 
(не винаги се разбира, вярни, но търсещи)  в слуховото наблюдение, което се 
изразяваше после, в стремежа им  да споделят своите впечатления за музиката.

Проверка от  различни страни  на музикални познания   позволи да се про-
следи как се развива у децата интерес към народната музика, какъв е неговият 
характер (постоянен или не). Въведохме  в урок: 

а) свободно изказване  на децата за музиката, 
б) музикална викторина с елементи на игра,
в) слушане на музиката  по принципа на избор,
г) оценка на учениците за  произведението  в три категории: «много ми 

харесва», «не  харесвам» и «не ми харесва».
Нивото на развитие на интереса към народната музика се определя  по 

следни показатели: 
• емоционално възприятие на  децата  на всички етапи на работата (преки 

реакции на музиката  и дейността на класа); 
• проява на любопитство  в музиката като цяло и към народната като осо-

бена (въпроси към учителя, желание да се изкаже за произведенито, да го слу-
шат отново или да се повтаря народната  песен, желание за събиране на теми, 
свързани с музиката - марки, картички и т.н.); 

• степента на осъзнатост на техните музикални впечатле-
ния, които се проявяват в преценките и оценките  им на  раз-
гледаното, при извършване на писмени и устни анкети с ученици.  
          Така че, обобщавайки резултатите от нашата работа, може да се направят 
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някои изводи:
1. Като се има предвид, че по-малката  училищна възраст особено е обе-

щаваща в развитието на музикалната възприемчивост, за която е необходимо 
достатъчно  музикално натоварване на паметта. Тя създава запас от опит и 
знания, правото за по-нататъшно формиране на интерес към народната музи-
ка. Музикално-естетическият  вкус ще се развива по-успешно, ако децата по-
дълбоко ще се научат  да слушат, пеят и анализират своята  народна музика и 
творчеството на други народи.

2. Децата ги привлича и носи емоционален интерес в работата  само уро-
кът, наситен  с разнообразни учебни материали, които се провеждат в доста 
бързи темпове.

3. Широкото използване на народна музика на бесарабските българи в обу-
чението на деца от трети клас  повишава нивото им на музикално възприятие. 

Обучението  става все по-диференцирано, емоционално  и осмислено, кое-
то се проявява в постоянно внимание на децата, в желанието им да научат по-
вече за творчеството на различни народи, по-често да  чуват  родната  музика.
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Виталий ТЕРЗИ
Тараклийски държавен университет „Григорий .Цамблак”

СЪВРЕМЕННИТЕ  ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА 
(СИНТЕЗАТОР) В ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКАЛЕН 

ИНСТРУМЕНТ НА БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ ПО МУЗИКА.

Целта на обучението в специалността ”Музикална педагогика” е да осигу-
ри специалисти по музика с висше образование, реализиращи се като: учители 
по музика в общообразователното училище; преподаватели по музикалните 
дисциплини в паралелките с разширено изучаване на музика; музикални ръ-
ководители в детските заведения; преподаватели по музикален инструмент в 
музикални школи; ръководители на хорови и инструментални състави; дирек-
тори на учебни заведения, провеждащи обучение по музика; ръководители на 
частни структури, занимаващи се с музикално-образователна дейност. Те мо-
гат да заемат също различни по вид длъжности в органите на образованието и 
в други ведомства, за които се изисква висше педагогическо образование.

Специалността ”Музикална педагогика”  съчетава класическите и съвре-
менни тенденции в подготовката на учителя по музика от нов тип с висок про-
фесионализъм като музикант-педагог и подготвят бъдещия учител  като тран-
слатор на музикалната култура на своя народ.

Дълбоките социални промени в съвременния живот налагат по-високи из-
исквания към образованието. В отговор на тези потребности се търсят нови и 
ефективни средства за интелектуализация, интензификация и оптимизация на 
учебния процес. С навлизането на техническите средства и новите информа-
ционни тех нологии в обучението коренно се променя характерът на работа и 
ролята на преподавателя по музика. Съвременната музикално-педагогическа 
наука отчита влиянието и значението на редица фактори, издържали провер-
ката на времето и допринесли за повишаване на качеството и ефективност-
та на труда на музикалния педагог. Пълноценната професионална подготов-
ка на бъдещи учители по музика в детската градина и началното училище е 
съществена предпоставка за ефективната им реализация. В подготовката им 
важно място заема музикалното обучение и в частност обучението по музика-
лен инструмент. Поради наложилата се традиция и ограничените възможности 
за оборудване, часовете за музикален инструмент се използват предимно за 
обучение по акордеон. Без да отрича ролята на това обучение, сегашната раз-
работка има за цел да предложи някои нови и нестандартни методи и средства 
в обучението по музикален инструмент /акордеон/, както и въвеждането на 
електронни инструменти /синтезатор/ за студентите .

Задачите, произтичащи от така поставената цел са: насочване към нови 
синкретични форми на обуче ние, с цел оптимизиране на музикално-образова-
телния процес; разкриване възможностите и преимуществата на синтезатора 
за високоефективно обучение в училище; обосноваване необходимостта от из-
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ползването на синтезатора при обучението на студентите от педагогическите 
специалности.

Спецификата на музикално-образователния процес обаче извежда на пре-
ден план редица проблеми:

Недостатъчната музикална грамотност на новоприетите студенти. Входно-
то ниво на музикалната подготовка на бъдещите учители е много ниско, не се 
познават нотите, повечето студенти не са свирили на музикален инструмент. 
Особено се затрудняват, когато трябва да следят нотния текст и да свирят ед-
новременно;

1.Краткият курс на обучение и недостатъчният хорариум часове по 
музикален инструмент, предвидени в учебния план.

В съвременната музикална практика се налага идеята за по-пълноценно из-
ползване възможностите за «допир» между отделните музикални дисциплини. 
Ограниченият брой часове по музикалните дисциплини подтиква към търсене 
на нови синкретични форми на обучение, към осъществяване на междупред-
метна (интердисциплинарна) връзка, с цел оптимизиране на музикално-обра-
зователния процес. Ето защо в часовете по музикален инструмент /акордеон/ 
реализирахме идеята за целенасочено и системно използване на солфежи-
рането в помощ на обучението по музикален инструмент. Ефектът от новия 
метод на работа беше положителен, като се постигнаха следните резултати: 
значително се улесни работата на преподавателя и студентите; по-пълноцен-
но се възприемаше и възпроизвеждаше съответното музикално произведение; 
часовете станаха по-разнообразни, студентите  емоционално по-ангажирани; 
спомогна се за развиването на музикалният слух на студентите с отделните му 
компоненти; постигна се добра съгласуваност между часовете по вокал, дири-
жиране и по музикален инструмент. 

С настъпването на новото хилядолетие се очертават нови тенденции в 
развитието на музикалното изкуство. Все по-голяма популярност придобиват 
електронните инструменти и най-вече електронният синте затор. Създаден е 
през 1968 г. от Робърт Мууг като нов тип инструмент, лишен изцяло от опората 
на съществуващите звукововисочинни акустически инструменти досега обер-
тоновете. В началото синтезаторът е възпроизвеждал предварително записани 
на магнетофонна лента звуци, обработвани чрез завъртане на бутони. С поя-
вата на цифровата електроника той вече може да възпроизвежда или имитира 
всеки познат от нас инстру мент, наред с всички видове свои предшествени-
ци обусловили се като класически звуци в електронната музика, създадени от 
Жан Мишел Жар, Вангелис и други. Днес качеството на звука на синтезатора е 
равностойно по характеристика на съвременните изисквания при създаването 
на компактдискове и DVD. В края на миналия век се появяват самоакомпани-
ращите синтезатори, които са обект на нашето внимание и интерес. Поради 
възможностите си да имитират всички видове инструменти и звуци в приро-
дата, да свирят дадена мелодия в избран или създаден от нас музикален стил, 
самоакомпаниращите синтезаторите придобиват все по-голяма популярност в 
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масовата музикална практика и изместват много от утвърдените до днес класи-
чески инструменти. Благодарение на способността му да генерира, обработва 
и възпроизвежда звуци се появява една своеобразна палитра от нюанси и ком-
бинации на даден звук, които спомагат за търсене на нови музикални изразни 
средства. Оформят се нови стилове, които се опират изцяло на електронните 
звуци /NEW WAVE, HIP-HOP, RAP, TEHNO, PROGRESIVE/.

Днес синтезаторът е придобил изключителна популярност в обучението 
по музика в цял свят. Поради своите малки размери той е лесно преносим. Ня-
кои модели могат да се захранват с батерии, което прави инструмента още по-
гъвкав, предпочитан и удобен за работа, а пълноценното му използване може 
да осигури високоефективно обучение. В Западна Европа музикалните каби-
нети са оборудвани със синтезатори и учениците имат възможност да развиват 
своите музикални способности, обучавайки се на тях. Практиката  в англий-
ски държавни училища показа, че в резултат на уникалните възможности на 
синтезатора учениците могат да композират в даден стил, да изследват дадена 
етническа област като анализират характерните традиционни инструменти, да 
развият техническата си грамотност и сръчност, и творческите си способно-
сти. Синтезаторът постепенно навлиза и в музикалната практика у нас. Из-
ползването на електронните музикални инструменти спомага за оптимизиране 
на учебния процес, часовете стават по-атрактивни и се повишава интереса и 
активността на обучаемите към занимания с музика.

Синтезаторът може да се използва с успех във всички дейности:
1.При възприемане на музика - на този инструмент могат да се изсви-

рят различни музикални произведения. Той предлага богат илюстративен ма-
териал, разнообразни тембри и различни инструменти и ритми. На него могат 
да се демонстрират песни и музикални произведения от различни стилове, в 
различни аранжименти и интерпретации.

2.При изпълнение на музика - синтезаторът има по-големи възмож-
ности от пианото и акордеона, защото предлага автоматичен акомпанимент, 
който се осъществява на базата на хармонична схема. При автоакомпанимента 
с натискането на един, два, или повече клавиша се задейства автоматичен съ-
провод, състоящ се от бас, хармония и ритъм. На синтезатора може да се кон-
тролират темпото, ритъма, динамиката и да се променят тембъра и различните 
инструменти. Много често се използва за съпровод към песните на «синбек», 
който се изработва и записва предварително.

3. При творческата дейност - синтезаторът дава възможност на обу-
чаваните да импровизират мелодия или съпровод в определен и избран от тях 
стил. Те съчиняват мелодия по дадена хармонична схема или ритъм. Могат да 
изготвят аранжименти като избират подходящите инструменти и ритми от ри-
тъм-бокса. Всеки може да запише на синтезатора своите импровизации, а след 
това да ги прослуша, анализира и оцени. По този начин се развиват не само 
творческите, но и музикално-оценъчните способности на обучаемите.

Като изхождаме от широкото приложение на синтезатора в нашето съвре-
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мие и най-вече в учебната практика, определено смятаме, че запознаването на 
студентите с този инструмент и обучението им е законо мерно и необходимо. 
Във връзка с това преподавателят трябва да решава следните проблеми:

1.Изграждане на умения и навици у студентите за работа с управля-
ващата    оперативна система на електронния инструмент;      

2.Изграждане на музикално-технически умения и сръчности за 
свирене;

3.Развитие на музикалните способности;
4.Овладяване на система от умения и навици за нуждите на педаго-

гическата дейност на бъдещи учители.
В обучението по синтезатор преподавателят се ръководи от нивото на раз-

витие на музикалните способности на студента, от особеностите на неговата 
личност и от принципите за подбор на репертоара. Подборът и работата над 
учебния репертоар са важни моменти в организационната и методическа ра-
бота. Ние използваме достъпен, съобразен с възможностите на всеки студент 
репертоар, който води до постепенно овладяване на инструмента. Обучението 
трябва да бъде организирано так, че да се съблюдава принципа за индивидуал-
ния подход. Преподавателят е този, от когото зависи създаването на интерес и 
творческа атмосфера. Неговите изпълнителски умения и талант оказват силно 
емоционално въздействие и събуждат любопитството и интереса на студенти-
те. Другият не по-маловажен момент е използването на подходящ учебен ма-
териал, който осигурява активността на студентите и развитие на музикалните 
им способности. 

Обучението по музикален инструмент е организирано от нас в следната 
последователност:

1. Демонстриране възможностите на инструмента като изпълнява-
ме разнообразна по жанр и характер музика;

2. Обясняване конструкцията на инструмента и неговите най-ва-
жни технически възможности - клавиатура, елементи на управление, автома-
тичен съпровод, тембри и други негови особености;

3. Свирене на кратки мелодии или училищни песни от студентите, 
които с помощта на преподавателя съставят подходящ съпровод.

По-съвременните детски песни могат да се изпълняват в различни стилове 
- поп, рок, кънтри, диско и др. На синтезатора може да се свири по два начина 
- с двете ръце като на пиано или дясната ръка свири мелодията, а лявата свири 
хармонията по която се води автоакомпанимента. В началото студентите се 
учат да свирят в по-бавно темпо и поотделно с двете ръце - лявата ръка се учи 
да сменя акордите, а дясната свири мелодия, акорди, арпежи и др.. Постепенно 
се запознават с оперативната система и способите за контролиране на синте-
затора, сменят различни ритми и стилове, експериментират със заложените 
възможности. Записват дадена мелодия в интерналната памет на инструмента.

Привлекателният външен вид, оригиналният електронен звук, неимоверно 
големия звуков потенциал и богатите технически възможности на синтезатора 
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са качества, които го налагат постепенно в музикалната практика и особено в 
дейността на младите учители. Той създава усещане за съвременност и участва 
активно в процеса на актуализация и популяризация на музикалното изкуство.

Синтезаторът благоприятства изграждането на импровизаторски и ком-
позиционни умения чрез свирене по дадена хармонична схема в избран стил 
или наслагване на различни инструменти в интерналната памет. В процеса на 
обучение студентите развиват техническите си умения, музикалните способ-
ности, мисленето, въображението си и трупат ценен музикален опит. Овладя-
ването на синтезатора им дава възможност да боравят с музикален инструмент 
от нов тип, с универсално предназначение. Умелото използване на синтезатора 
в педагогическата практика е важно условие за повишаване качеството на про-
вежданите занятия и ефективно обучение.

Използването на синтезатора в обучението на студентите е не само целе-
съобразно, но и наложително като се има предвид динамичната педагогическа 
ситуация и това, че нашите студенти ще обучават децата на 21 век По този на-
чин ще се отговори на новите изисквания на съвременното образование, което 
се осъществява с помощта на новите информационни и комуникационни тех-
нологии.

ЛИТЕРАТУРА
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музикознание, 1997, кн. 4, с.20-36
3. Кръстева Й. Синтезаторът в съвременното училище. Музика и учили-

ще. Вчера, днес и утре, СУ «Св. Кл.Охридски», С, 1999, с.58-64
4. Пресман Л. Методика применения технических средств обучения. М, 

Просвещение, 1988
5. Тимонин М.Ю. Простой и понятный самоучитель игры на синтезаторе. 
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Любомира ЖАКОТЕ
Теоретичен лицей „Васил Левски” гр. Кишинев

ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В ЛИЦЕЙСКИТЕ КЛАСОВЕ   В 

ТЕОРЕТИЧЕН ЛИЦЕЙ «ВАСИЛ ЛЕВСКИ», ГР. КИШИНЕВ
  
1. Общи положения
Съвремието налага нови измерения при прилагането на модернизирания 

курикулум по български език и литература. Това е свързано с новите 
тенденции в развитието на България и с нейното ново положение в  Европа, 
като единствената страна от Европейския съюз, използваща кирилицата и 
подарила я на света. Може да се каже, че това е повод за гордост, но  променя 
и изискванията към преподаването на  български език и литература, както в 
България, така и зад граница.

От една страна, новите идеи, протичащи във възпитателния процес в 
републиката, са ориентирани към развитие на речево-комуникативните навици 
на личността. От друга страна, модернизираният курикулум по български 
език и литература акцентира вниманието върху интересите на личността, 
формира функционалност в контекста на подготовката на ученици за живота 
в съвременния постоянно променящ се свят.  Също така е нужно да се намери 
хармонията между ключови компетенции и методите за тяхното прилагане.  

Специфичните компетенции по български език изискват от лицеиста 
да оформя писмени текстове в съответствие с изучените граматически 
и пунктуационни правила. Необходимо е творчески да формулира и 
аргументирано да отстоява мнението си. Трябва да възприема и цени 
ценностите на своята култура. Да умее да открива и цени естетичното и 
красивото в езика, включително и в произведенията на изкуството. Нужно е да 
умее сам да редактира своята писмена и устна реч.

Именно на тази база е възможно изпълнението на специфичните 
компетенции по българска литература, а именно: да разбира българската 
литература, като неделима част от световното културно наследство; да познава 
основните автори и техните произведения; да открива вечните естетически 
ценности в литературните творби; да разбира ролята на изразните средства 
в художествения текст с оглед на цялостното емоционално въздействие и 
възприятие на творбата.

2. Научно  изследване
Темата, която изследвам се нарича „Особености на преподаването на 

български език и литература в лицейските класове в Теоретичен лицей 
„Васил Левски”, гр. Кишинеу.”

Предметът на изследването се базира върху формиране на речево-
комуникативни компетенции в процеса на обучението по български език в 
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полилингвално училище, а също така и върху формиране на гражданска и 
етническа идентичност в унисон с междунационалната толерантност.

Първата особеност, с която се сблъсках в своята работа в лицейските 
класове е нееднаквата базова, езикова подготовка на учениците. Кишинеу 
е огромен конгломерат от различни езици и култури. Много често в нашия 
лицей идват деца потомци на българи, които с гордост се определят етнически 
към тази нация, но невладеещи езика. Тази естественна етническа връзка се е 
прекъснала още на ниво родители, които също не са носители на езика. От тук 
започва и голямото разминаване между курикулум и реалии. В южните райони 
на Молдова, където компактно живеят българи, проблемът на лингвистично 
неразбиране между преподавател и ученици не съществува. 

Втората особеност е, че няма издадени учебници за лицейската степен на 
обучение, които биха дали модели за разрабоването на всяка една тема. 

Тези две особености и водят до сериозни разминавания между курикулум,  
календарно-учебно планиране по предмета, предвидени часове по всяка 
една от темите, а често и до включване на непланирани  учебни единици за 
съответната степен на обучение в нашия лицей.

От тук произлиза и главният въпрос как да се преподава български език и 
литература на ученици, които нямат базова езикова подготовка за усвояването 
на сложната програма от горния курс на обучение.

Цел на научната тема: Да се  предложи удобен, алтернативен модел за 
изучаване на български език и литература в лицейския курс на обучение 
в Теоретичен лицей „Васил Левски” в условията на големия град.

Хипотезата на изследване: Прилагането на модернизирания курикулум и 
изравняване знанията на учениците  е възможно ако обучението  започне от 
получаване на първоначални, базови знания по предмета.

Тя беше базирана на:
- Идеята за вариетивност на учебното съдържание в зависимост от 

нивото на знания.
- Идеята за адаптационен период, който ще позволи на учениците да 

усвоят недостигащите знания, за да се положи успешно изпитът за бакалавърска 
степен в края на 12 клас.

3. Ход на изследването: 
През учебната 2011-2012 година в 10 хуманитарен клас бяха зачислени 

15 ученици, от които  13 за първи път започнаха  да изучават  български 
език и литература. При дадените условия беше абсолютно невъзможно 
надграждането на знания при липсата на базисни такива. Затова беше взето 
решение за изменение на календарно-учебното планиране по български език, 
като се запази учебното съдържание по литература.

Обучението по български език започна с раздела фонетика, като бяха 
включени всички теми, разгледани в учебника по български език и литература 
за 5 клас.  В края на темата беше съставен тест за проверка на получените 
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знания. 
По същата схема, като се използваха съществуващите учебници за 

гимназиалното ниво на обучение беше преподаден и раздела морфология с 
всички негови теми. След приключване на всяка една от тях се прилагаше тест, 
който обхващаше не само последния преподаден материал, а всички теми, 
изучени от началото на учебната година. Целта на такова екзамениране беше 
да не се допусне забравяне на нито една от изучените теми. 

В началото на тази учебна 2012-2013 година приложих оценяване чрез 
тест- входно ниво /приложение 1/, който включваше задачи от всички раздели 
на българската граматика, изучени в 10 клас. Той беше оформен под формата 
на изпит за бакалавърска степен, за да могат учениците да се приспособят към 
неговия формат. Средната оценка от него беше 5, 12. Имаше само една оценка 
2 на ученик, който беше приет в нашето училище в 11 клас. 

Най- сериозният изпит за 11 клас това е сесията, която се проведе през 
месец декември. Тя е преработен, адаптиран  вариант на зимната теза, 
създадена от  Кирилка Демирева. Тя беше структурирана под формата на тест, 
който съдържаще 28 задачи /приложение 2/. Някои от тях бяха с избираем 
отговор. Други бяха свързани с прочит и разбиране на текст. Имаше и задачи 
с отворен отговор, които изискваха учениците сами да създадат и редактират 
собствен текст, като отговор на поставен въпрос. В нея участваха 11 ученици.  
Бяха получени следните резултати:

1. Не са работили върху съчинението разсъждение трима ученици или 
27%.

2. Не са успели да определят пряко и преносно значение на думите трима 
ученици или 27 %.

3. Двама ученици не са могли да определят правописните грешки в текст 
или това са 18 %.

4. Двама ученици не са могли да определят глаголите в текста, пренадлежащи 
към различните глаголни наклонения или 18 %.

Беше показана и неовладяност на възлови за езика и литературата 
фактологични знания. Макар и частично все още се използват русизми. 

Има двама ученици, които изучават български език и литература от 
миналата година, които са получили оценки 9 и 8. Коефициентът  на качество 
е 18, 6%.

На тезата беше получен среден успех 6, 82. Той показа, че нивото на знания 
вече се доближава до това на учениците, които се обучават в лицея още от 
гимназиалното звено.

В началото на втория срок учениците бяха тествани и оценени върху 
творчеството на Иван Вазов /приложение 3/. Тестът е разработен от Лариса 
Флокосу и преработен, съгласно нивото на знания на учениците в даденото 
изследване. Получена е само една слаба оценка на ученик, постъпил в лицея 
втория учебен срок и все още не  усвоил нужните знания. Средният успех от 
теста е 5, 55.
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Според нашето мнение най- важни в такъв род тестиране са задачите с 
отворен отговор, защото те показват в обобщен вид нивото  усвоени знания, 
тъй като е необходими ученикът да приложи своите знания за ортография, 
пунктуация, словоред, логическо мислене и познаване на темата. Шестима 
ученици са се справили с такъв вид задачи или това са 55 %. Частично са се 
справили двама- 18 %. Не са се справили трима- 27 %

Изследването все оше продължава. При поставянето на задачи с отворен 
отговор вече учениците построяват изречения, използвайки логиката на 
българския език, но допускайки в текста и руски думи. Надявам се, че до края 
на лицейската степен на обучение те ще усвоят езика дотолкова, че да могат 
свободно да се изразяват и пишат.

В 10 клас (учебната 2011-2012 година) отпаднаха занятията по текстология, 
защото учениците нямаха нужните теоретични знания и практически умения, 
за да могат да съставят текстове на български език, спазвайки съответните 
изисквания. Тази част от програмата беше пренесена в 11 клас, където са 
съвместени и логически обвързани знанията по текстология и стилистика. В 
тези часове, които се явяват приложни между литература и език, учениците 
участват с голямо желание, защото там създават свои текстове в различни 
стилове. Ролята на учителя е само тази на координатор и редактор, съгласно 
изискванията на модернизирания курикулум. По време на тези уроци се 
занимават и с редакция на свои текстове.

При това учебното съдържание по литература остана неизменно, т.е. 
съгласно курикулума за 10  и 11 клас. В часовете по литература ролята 
на преподавателя е не само да ги запознае с нужното произведение, а и 
да ги подтикне към устни изяви на български език. Езиковата бариера 
беше преодоляна в края на първия учебен срок на 11 клас практически от 
всички ученици, които учат в лицея от началото на 10 клас. С помощта на 
съвременни технически средства (аудиозаписи на изучаваните произведения 
и мултимедия) се създава естетическият момент в усвояването на културата, 
обичаите и традициите на българския народ. При това се спазва неотклонно 
главният принцип на обучението в полилингвално училище- толерантност и 
търпимост към другия до нас.

4. Изводи:
От описаното по-горе може да се направят следните изводи:
1. Смятаме, че приложените методи на изследване са успешни.
2. Изучаването на родния език, макар и започнато на достатъчно късен 

етап, какъвто се явява лицейският курс на обучение, може да бъде достатъчно 
ефективно за създаване на добра езикова култура, ако се направят съответните 
изменения в календарно- учебното планиране за годината.

3. Необходима е системна работа от страна на преподавателя, която да 
обвързва темите с вече известни знания от областта на руския и румънския 
езици.
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Естествено, сега е много рано да се правят генерални изводи, защото този 
начин на преподаване и изпробван само една година. По този модел сега се 
занимава 10 реален клас. Той се състои от 13 ученици в края на първия учебен 
срок. В него има  има петима нови ученици, които започнаха своето обучение 
от нулево ниво. Останалите ученици са обучавани при нас от гимназиалното 
ниво на обучение, но има и такива, които дойдоха при нас в осми и девети 
клас, когато базовото обучение по граматика вече е приключило. Затова 
беше приложен същия алгоритъм на преподаване по български език. Засега 
е много рано да се направят изводи как този начин на обучение ще се отрази 
на цялостната визия по предмета. Но ако няма да има повторяемост, няма да 
могат да изпъкнат закономерностите, които биха помогнали в нашата работа.
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Приложение 1
Тест № 1. 11 клас-хуманитарен профил

№ Задача Точки
1 Кои са неправилно написаните думи:

А) шофйор;
Б) монтьор;
В) маьор;
Г) сервитьор.

L
0
1
2

2 Къде е допусната грешка:
А) кон;
Б) подпись;
В) ден;
Г) учитель.

L
0
1
2

3 Поставете пропуснатата буква А или Ъ:
А) бух___л;
Б) ч___совник;
В) никак____в;
Г) слад___к.

L
0
1
2
3
4

4 Подчертайте вярната форма във всяка двойка думи:
А)пленник или пленик;
Б) живяли или живели;
В) пяли или пели.

L
0
1
2
3

5 В кой ред има само числителни бройни:
А) пет, десет, двадесети, сто;
Б) седем, петнадесет, шестица, девет;
В) три, осем, десет, сто и три;
Г)две, дванадесети,  двеста, хиляда.

L
0
1

6 В кой ред има само съществителни имена:
А) град, любов, петия, хор;
Б) сън, чета, бързо, село;
В) читанка, спалня, игра, петица;
Г) път, род, ходя, едно.

L
0
1

7 В коя от подчертаните думи е допусната грешка:
Тази мисъл го плашеше и съня му стана неспокоен.
А) тази;
Б) съня;
В) неспокоен.

L
0
1

8 Свържете със стрелки, като съгласувате по род и число 
прилагателните и съществителните имена:
топла                                               кон
красив                                             кариера
успешна                                          нощ
малко                                              село

L
0
1
2 
3
4
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9 Заменете подчертаното съществително име с лично 
местоимение в нужната форма и падеж:
А) Чавдар взима лъжицата.       Чавдар _______ взима.
Б)Иван изпраща на Петър книга.     Иван ________ 
изпраща книга.
В) Ина иска да излезе.            ________ иска да излезе.

L
0
1
2
3

10 Поставете възвратните лични местоимения в нужната 
форма:

Аз _____ мия всяка сутрин. Чавдар също _____ мие. После 
______ реша косата.

L
0
1
2
3

11 Превърнете личните местоимения в скобите в 
притежателни  /пълна форма/:
Този учебник е /аз/ _________
Тези обувки /той/ ___________ ли са?

L
0
1
2

12 На празните места подберете правилното показателно 
местоимение:
Кое е ___________ момиче? А _________ там?
____________ хубаво време през януари на очаквахме.
А) тази;
Б) това;
В) онзи;
Г) такова;
Д)онова;
Е) толкова.

L
0
1
2
3

13 Поставете правилната пунктуация, където е необходимо:
Разбери кой е този нов ученик.
Снегът който падна вчера се стопи бързо.
Колкото и да обясняваш не можеш да ме убедиш.
А комуто стане нужда вече да те остави той не може дорде 
е жив да те забрави.

L
0/1

0/1/2
0/1
0/1

14 Спрегнете глагола ходя в сегашно време: L
0
1
2
3
4
5
6

15 Определете в кой ред всички глаголи са в бъдеще време:
А) ще кажа, няма да гледам, ще бягам, няма да пея;
Б) носих, гледам, ще кажа, няма да дойде;
В) играем, смятахме, ще тръгнат, пееха.

L
0
1
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16 В кой ред глаголите са употребени в минало свършено 
време:
А) Учителят пее. Децата слушат.
Б) Учителят пеше. Децата слушаха.
В) Учителят пя. Децата изръкопляскаха.
Г) Учителят пее. Децата ще слушат.

L
0
1

17 Запишете изреченията отново, като използвате изрази, 
с които можем да заменим причастията в следните 
изречения:
Тя пиеше чай, четейки своята книга.

Зрелите жита наведоха своите тежки класове.

Седящият старец отпусна глава на гърдите си.

L
0

0/1/2
0/1/2
0/1/2
0/1

18 Отговорете на поставения въпрос, като използвате минало 
неопределено време:
- Иване, ще закусиш ли?

L
0
1
2

19 Отговорете на поставения въпрос, като използвате минало 
предварително време:
- Защо не ми  даде книгата снощи?

L
0
1
2

20 Отговорете на поставения въпрос, като използвате бъдеще 
време в миналото:
Иван е обещал книга на Мария, но и днес е забравил да я 
вземе.
Какво ще отговори Иван на въпроса на Мария: Донесе ли 
ми книгата?

L
0
1
2

21 Преобразувайте текста в преизказно наклонение:
Ден след ден той виждаше, че около него всичко се 
преобразява, разхубавява се, става весело.

L
0
1
2
3
4

0/1
0/1
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22 Преобразувайте текста в условно наклонение:
В мека, топла люлка люлееше Богдана своя мъж. С 
търпение и обич бдеше над него, с грижлива, неуморна 
ръка разсейваше тъмната сянка отпред очите му.

L
0
1
2
3

0/1
0/1

23 Препишете изреченията , като употребите един от 
съюзите, заградени в скоби, и поставете запетаи, където е 
необходимо:
Така си скрил ключа (та, че, и ) сам не можеш да го 
намериш. 

Той ( хем, ту, и) работеше (хем, ту, и) разказваше разни 
истории.

Те бяха десетина (но, ала, а) крещяха за стотина.

L
0
1
2
3

0/1
0/1

24 Редактирайте, като употребите правилно предлозите:

Отивам с Митко на училището.

Магазинът е у площада.

Поетът я срявнява като звезда.

L
0
1
2
3
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Приложение 2 

Зимна сесия. Теза за  11 хуманитарен клас. 
Учебна 2011-2012 година

ИМЕ, ФАМИЛИЯ……………………………………………………………….

КЛАС, УЧИЛИЩЕ………………………………………………………………

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕКСТА И ОТГОВОРЕТЕ НА 
ВЪПРОСИТЕ /1-11/

Магарето и конят тръгнали на воденицата. Магарето се влачело едвам-
едвам, защото на гърба му били натоварени два чувала жито, а охраненият 
кон препускал празен и бодро цвилел.

- Ох!- изпъшкало магарето. – Колко много тежат пустите му чували! 
Задъхвам се. Ако падна, ще умра. Моля ти се, кончо, помогни ми! Кажи на 
стопанина да прехвърли единия чувал на твоя гръб.

Но конят си правел оглушки и пет пари не давал за своя претоварен 
другар.

На едно каменисто място магарето се препънало, строполило се на земята 
и издъхнало под чувалите. Тогава стопанинът на двете хивотни наместил 
магарешкия самар и чувалите върху конския гръб, шибнал коня с камшика си 
и го подкарал напред.

Конят се превил под тежкия товар, въздъхнал, извил глава към магарето и 
рекъл:

- Ех, братко, ако бях послушал молбата ти, сега щях да нося само един 
чувал жито. И захванал да преплита краката.

РЕЧНИК:
ЧУВАЛ- голяма торба за жито, брашно и др.
САМАР- приспособление от дървени дъги, което се слага на гърба на 

животно, за да носи товар.
ОХРАНЕН- дебел

№ ЗАДАЧА БРОЙ 
ТОЧКИ

1 Какъв е смисълът на израза конят си правел оглушки? 
Подчертайте правилния отговор.
А. не разбирал нищо
Б. не можел да помогне
В. не искал да чуе
Д. не знаел какво да прави

L
0
1
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2 С какво може да се замени подчертания израз, без да 
се промени смисълът?
А. не му пукало
Б. скърцал със зъби
В. обрал си крушите
Г. дим да го няма

L
0
1

3 Какво се случило с магарето?
А. отказало да носи товара
Б. отказало да върви напред
В. спряло да си почива
Г. умряло

L
0
1

4 Кой е синонимът на строполявам се?
А. тропам
Б. чукам
В. падам
Г. бързам

L
0
1

5 Какво означава изразът шибнал коня?
А. ударил коня
Б. нахранил коня
В. напоил коня
Г. набил коня

L
0
1

6 За какво съжалил конят?
А. за стопанина си
Б. за постъпката си
В. за житото
Г. за магарето

L
0
1

7 Какво означава изразът едвам-едвам от текста?
А. бързо
Б. весело
В. бавно
Г. тъжно

L
0
1

8 Открийте в пряката реч от текста две думи /изрази/, 
характерни за разговорния стил. Запишете ги.

………………………………………………………………
…………………….

L
0
1
2

9 Открийте в текста два глагола в повелително 
наклонение и ги запишете.

………………………………………………………………
…………………….

L
0
1
2

10  Кое е основното наклонение на глаголите в текста? 
Запишете!

………………………………………………………………
……………………..

L
0
1
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11 Коя от следните особености не е характерна за 
разговорния стил?

А. Фразеологизми и диалектни думи;
Б. Неофициална обстановка на общуване;
В.Термини и терминологични словосъчетания;
Г. Общуването е по-често устно и пряко

L
0
1

12 Открийте в коя от подчертаните думи е допусната 
грешка /12 – 14/:
Сиромахът и господарът се хванали на бас кой пръв ще се 
разсърди.
А. сиромахът;
Б. господарът;
В. на бас;
Г. ще се разсърди.

L
0
1

13 Черни гарвани прехвръкват над пътя или кацат по 
оглените върховете на дърветата.
А. гарвани;
Б. прехвръкват;
В. върховете;
Г. дърветата.

L
0
1

14 Най-после стана тъмно. Не зная ти  как се чувстваше 
днес, но аз ми се струва, че денят мина твърде бързо.
А. Стана тъмно;
Б. Как се чувстваше;
В. Аз ми се струва;
Г. Твърде бързо.

L
0
1

15 Определете с кой израз трябва да се замени 
подчертаната част, за да не се промени смисълът /15 – 
16/.

Врял и кипял в тия работи
А. горещо е;
Б. опитен човек;
В. мързелив човек;
Г. събличам се.

L
0
1

16 Правя вятър
А. обиждам някого;
Б. духам;
В. лаская някого;
Г. глупав човек.

L
0
1
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17 Съставете и запишете три изречения, като употребите 
прилагателното име бистър в пряко или преносно 
значение.
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

L
0
1
2
3
L
0
1
L
0
1

18 Препишете текста, като поправите правописните 
грешки:

Денът беше хубав. След ноща, която преживях, сега 
испитвах желание да вървя по пътят и да вдишвам 
сладоста на утриното ухание.
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

L
0
1
2
3
4
5
6

19 Коя е правилната форма за мястото на точките в 
следните изречения 
/19 – 20/:
…………. от нашето училище ще отпътуват за България.
А. Двама преподаватели;
Б. Два преподавателя;
В. Двама преподавателя;
Г. Двата преподаватели.

L
0
1

20 …………. на  този жилищен блок не са осветени.
А.  Входите;
Б. Входа;
В. Входовете;
Г. Входът.

L
0
1

21 Препиши текста, като го трансформираш от 
изявително в преизказно наклонение.

Жената на бай Михо влезе в кръчмата и спокойно се 
доближи до мъжа си. Той седеше на една маса и пиеше 
заедно с неколцина свои приятели. Тя постави пред него 
една паница. След това излезе, без да каже нито една 
дума. 
………………………………………………………………
………………………………………………………………

L
0
1
2
3
4
5
6
7
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22 В кой ред има думи с  метафорична употреба /22 -  24/?

А. Магарето яде тръни;
Б. Цялата градина е обрасла с тръни;
В. Набодох се на един трън;
Г. Стоя на тръни.

L
0
1

23 А. Имам хрема; 
Б. Гори му челото;
В. С температура съм;
Г. Боли го зъб.

L
0
1

24 А. Родителите мислят доброто на своите деца;
Б. Не мога да се съглася с Вашите мисли;
В. «Философска мисъл» е интересно списание;
Г. Мисълта му е гладка.

L
0
1

25 Посочи вярното твърдение!
«Епопея на забравените» от Иван Вазов е:

А. цикъл от 10 оди;
Б. цикъл от 12 оди;
В. цикъл от 12 елегии;
Г. цикъл от 12 сонета. 

L
0
1

26 Кое от следните стихотворения на Иван Вазов НЕ Е от 
цикъла «Епопея на забравените»?

А. «Левски»;
Б. «Опълченците на Шипка»;
В. «Майка ми»;
Г. «Кочо» / или «Защитниците на Перущица» / 

L
0
1

27 Състави текст разсъждение / 6 – 8 изречения, два 
аргумента/, в който да споделиш своето мнение 
относно твърдението, че отзивчивостта към болките 
на другия може да направи нашия свят по-добър и по-
малко враждебен.
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

L
0
1
2
L
0
1
2
 L
0
1
L
0
1
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28 Напишете пълномощно на името на Ваш приятел по 
повод пътуването на Вашето дете в чужбина.
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

L
0
1
2
L
0
1
2
 L
0
1
L
0
1

Приложение 3 

Тест № 3. 11 клас
Тест върху творчеството на Иван Вазов

№ Задача Точки
1 Майката на Иван Вазов се казва:

а/ Иванка                                                         б/ Съба
в/ Илийца                                                         г/ Рада

L
0
1

2 Назови четири основни теми в творчеството на Иван Вазов:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………

L
0
1
2
3
4

0/1/2

3 Темата на повестта «Немили-недраги» е:
а/ Животът в следосвобожденска България;
б/Животът и патриотичните пориви на хъшовете в Румъния;
в/ Отношението на румънците към хъшовете;
г/ Участието на българите в освободителните борби на Сърбия.

L
0
1

4 Коя е кулминационната точка в повестта «Немили-недраги»:
а/ Речта на Странджата;
б/ Преминаването на Дунава от Македонски;
в/ Битката при Гредетин;
г/ Срещата на Македонски с Левски.

L
0
1
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5 От кое стихотворение на Иван Вазов са следните редове?
«… Ти ме роди, но ти ми даде                          ……………………………………..
и светлото , що в теб блестеше.
Ти и човека в мен създаде.
Ти два пъти ми майка беше».

L
0
1

6 Кое е най- точното определение за Иван Вазов, съгласно българ-
ската литература:
а/ класик;                                                          б/ символист;
в/ народен поет и патриарх;                            г/ дядо  Вазов.

L
0
1

7 Защо Иван Вазов е наречен «будната съвест на нацията»?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………..

L
0
1
2
3

0/1/2

8 Коя е основната тема на романа «Под игото»?:
а/Ролята на личността в историята; 
б/ Непокорството на българите;
в/Нравствеността на народа;       
г/Животът на българите в навечерието на Априлското въстание.

L
0
1

9 Назовете четирима герои от романа «Под игото»
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

L
0
1
2
3
4

10 Как ще изтълкувате цитата (в 3 изречения): «Тя беше тръгнала 
за Черепишкия манастир в това лошо време» от разказа «Една 
българка»?:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

L
0
1
2
3

0/1/2

11 Какъв литературен прийом използва Иван Вазов за разкриване-
то на образа на дядо Йоцо?..............................................................
...................................................

L
0
1

12 Защо именно влакът олицетворява за дядо Йоцо образът на сво-
бодна България? Отговори с 2 изречения.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

L
0
1
2

0/1/2
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13 Как се съотнасят зрящите съселяни на дядо Йоцо и слепецът? 
Отговори с две изречения:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

L
0
1
2

0/1/2

14 От колко оди се състои цикъла «Епопея на забравени-
те»?..................................

L
0
1

15 Коя е първата ода в цикъла «Епопея на забравени-
те»?..........................................

L
0
1

16 От коя ода е цитата:
«Девет годин
 той скита се бездомен, 
без сън, без покой.
Под вънкашност чужда  
и под име ново…»
а/ Опъченците на Шипка;
б/ Защитата на Перущица;
в/ Левски;
г/ Паисий.

L
0
1

17 Защо величието на народа в одата «Кочо» е показано чрез масо-
ви самоубийства? Отговорете с две изречения.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………

L
0
1
2

0/1/2
18 В одата «Левски» героят напуска:

а/ манастира;
б/ кръчмата;
в/ Бяла Черква;
г/ Браила.

L
0
1

19 На кого от героите в повестта «Немили-недраги» е прототип 
Иван Вазов?
а/ Хаджият;                                                     б/ Македонски;
в/ Странджата;                                                г/ Бръчков.

L
0
1

20 Във Вазовия разказ «Иде ли?» главни герои са:
а/ Баба Илийца и бунтовника;
б/Баба Цена и сина й Стоян;
в/ Кириак Стефчов и Рада Госпожина;
г/ Странджата и Македонски.

L
0
1
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Тест № 3. 11 клас

Тест върху творчеството на Иван Вазов

II вариант

№ Задача Точки

1 Иван Вазов е роден в:
а/Карлово                                                        б/ Калофер
в/Сопот                                                            г/ София

L
0
1

2 Назови четири исторически събития, отразени в творчеството 
на Иван Вазов:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

L
0
1
2
3
4

0/1/2

3 Основната мисъл на разказа „Иде ли”е:
а/ Животът в следосвобожденска България;
б/Отрицанието на войната, предадено чрез образа на жената;
в/Защитата на отечеството след Съединението на България;
г/ Участието на българите в освободителните борби на Сърбия.

L
0
1

4 Коя е кулминационната точка в разказа „Дядо Йоцо гледа”:
а/Дядо Йоцо се запознава с началника;
б/ Дядо Йоцо „оглежда” войника;
в/ Смъртта на дядо Йоцо;
г/ Дядо Йоцо приветства локомотива.

L
0
1

5 От кое стихотворение на Иван Вазов са следните редове?
«…Покойници, вий в други полк минахте,
де няма отпуск, ни зов за борба,
вий братски се прегърнахте, легнахте
и „Лека нощ” навеки си казахте –
...до втората тръба.”»                      
...........................................................................................................

L
0
1

6 Кое е почетното звание, което Иван Вазов си присъжда сам, а 
неговите съвременници подтвърждават:
 а/ класик;                                                          б/ символист;
в/ народен поет                    ;                            г/ дядо  Вазов.

L
0
1
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7 Защо Иван Вазов е наречен «будната съвест на нацията»?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

L
0
1
2
3

0/1/2
8 Коя е основната тема на главата „Радини вълнения” от романа 

«Под игото»?:
а/Ролята на личността в историята; 
б/ Непокорството на българите;
в/Значението на образованието в българското, патриархално 
общество;       
г/Животът на българите в навечерието на Априлското въстание.

L
0
1

9 Назовете четирима герои от повестта „Немили – недраги”
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

L
0
1
2
3
4

10 Как ще изтълкувате цитата от разказа «Една българка» (в 3 
изречения): «Боже, тръгнало е за християнска вяра курбан да 
става»?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

L
0
1
2
3

0/1/2

11 Какъв литературен прийом използва Иван Вазов в цитата: 
„Идат като тигри, бягат като овци” ? ............................................
.....................................................................

L
0
1

12 Защо Иван Вазов нарича „Пиянството на един народ” една от 
главите в романа „Под игото”?  Отговори с 2 изречения.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

L
0
1
2

0/1/2
13 Защо проходът на връх Шипка от одата „Опълченците на 

Шипка”се сравнява с Термопилите? Отговори с две изречения:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

L
0
1
2

0/1/2
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14 От колко оди се състои цикъла «Епопея на 
забравените»?..................................

L
0
1

15 Коя е последната ода в цикъла «Епопея на 
забравените»?............................

L
0
1

16 От коя ода е цитата:
«...О, бесило славно!
По срам и по блясък ти си с кръста равно!
Под теб ний видяхме, уви, да висят
много скъпи жертви и да се тресат.»

а/ Опъченците на Шипка;
б/ Защитата на Перущица;
в/ Левски;
г/ Паисий.

L
0
1

17 По какъв повод Иван Вазов написва одата „Опълченците на 
Шипка”? Отговорете с две изречения.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………

L
0
1
2

0/1/2

18 В повестта „Немили – недраги” действието се развива в:
а/ манастира;
б/ кръчмата;
в/ Бяла Черква;
г/ Браила.

L
0
1

19 Кой е най-благородният от героите в повестта «Немили-
недраги»?
а/ Хаджият;                                                     б/ Македонски;
в/ Странджата;                                                г/ Бръчков.

L
0
1

20 Във Вазовия разказ «Една българка» главната героиня е:
а/ Баба Илийца;
б/Баба Цена;
в/ Рада Госпожина;
г/Хаджи Ровоама.

L
0
1



250

Этнология и социология
Виталий КАЗАНЖИ

Великотырновский университет «Св. св. Кирилл и Мефодий
Тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака

НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА В СИСТЕМЕ ТРУДОВЫХ 
ТРАДИЦИЙ ГАГАУЗОВ В 1918 – 1944 ГГ.

(НА ПРИМЕРЕ С. КОПЧАК, ЧАДЫР-ЛУНГСКИЙ РАЙ-
ОН)

На протяжении двух веков гагаузы Бессарабии бережно хранят свою куль-
туру. Существующая память о народных промыслах актуальна и по сей день 
для их повседневной жизнедеятельности. Народные промыслы - неотъемле-
мая часть культуры гагаузов, являющаяся одновременно и областью народно-
го творчества. Сохранение, возрождение и развитие традиционных ремесел 
является важной задачей для исторической науки, которая должна уберечь 
все это на страницах истории Буджака [2, с. 64.].  В представленной статье 
на основе полевых источников, заключающихся в воспоминаниях старожилов, 
нами предпринята попытка отразить состояние народных ремесел в гагаузской 
среде в период 1918−1944 гг. В качестве примера нами выбрано село Копчак, 
Чадыр-Лунгского района.

   Прежде всего, следует отметить такую грань событий, имевшую место 
на территории Бессарабии в румынский период, а именно то, что: «Культура 
и языки славян, гагаузов, других национальных сообществ, как и их носители, 
подлежали подавлению» [ 8, с. 260]. В связи с этим, выражаем уверенность 
что, изучая культуру гагаузов этого периода, ни в коем случае не следует де-
лить «бессарабцев» на отличающихся по национальному признаку народов. 
Конечно же, эти различия существовали, но, как отмечают современники, в 
комплексе они образовывали некую общую «бессарабскую» культуру или 
даже менталитет, который достаточно резко отличался от румынского. Так, 
например, исследователь Шорникова П. М. отмечал, что: «Бессарабское ре-
гиональное сознание стало действенной формой групповой идентификации. 
Оставаясь молдаванами или русскими, евреями или болгарами, гагаузами или 
немцами, сознание своей принадлежности к бессарабскому сообществу «бес-
сарабцы» сохраняли, и эмигрируя в другие провинции Румынии, в СССР либо в 
другие страны…» [8, с. 263-264.] Можно согласиться, что утверждения Шор-
никова П. М. звучат достаточно политизировано, но следует иметь в виду, что 
именно эта та самая особенность помогала сохранять традиции каждого на-
рода, проживающего на этой территории. Благодаря перечисленным причинам 
самосознание гагаузов не потерпело крах. Впрочем – это вполне нормальное 
явление, когда одна культура противостоит другой в собственных интересах. 
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Самодеятельность населения была сведена практически к нулю, что повлек-
ло за собой «хаотичную румыно-бессарабскую глобализованную интеграцию 
разных культур», которая не могла дать иного результата, кроме как потери 
некоторых национальных особенностей: «Русским, украинцам, гагаузам, бол-
гарам румынские власти не выдавали патентов  на занятия предпринима-
тельством и торговлей. Дальнейшие меры оккупационных властей в сфере 
предпринимательства были нацелены на социальную деградацию…»;[8, с. 
275]. Здесь следует обязательно отметить тот факт, что относительно патентов 
для национальных меньшинств существует двоякое мнение среди историков. 
Вышеприведенному мнению Шорникова П. М., противостоит документаль-
ное исследование Червенкова Н. Н. и Думиника И., в котором сказано: «Ар-
хивные документы указывают на то, что в последующие годы тараклийцы 
все более активно занимались коммерческой деятельностью. Для того, что-
бы зарегистрировать свое предприятие, нужно было отправить прошение в 
Торгово-промышленную палату кагульского жудеца» [ 7, с. 314]. Последние 
утверждают, что в румынский период не только не выдавали патенты на за-
нятия предпринимательством, но даже наоборот поощряли развитие таковых 
в среде всех бессарабцев, включая такие национальные меньшинства как, га-
гаузы, болгары, русские и др. Эти два мнения сходятся в точке отрицательного 
отношения местного населения к представителям румынских властей. Скорее 
всего на практике имела место как выдача патентов, так и отказ в их выдаче. 
Мотивация могла быть очень разнообразной, начиная от личностной харак-
теристики конкретного желающего получить патент и заканчивая личностью 
выдающего лица. Вопреки ожидаемому эффекту «подавления», национальные 
меньшинства начали процесс возрождения народной культуры в поддержку 
своей национально-культурной самобытности, все это проявилось не только в 
умах, но и на практике: «Курс румынистов вызвал к жизни беспрецедентное 
по размаху рабочее движение, толкнул на путь этнической мобилизации гага-
узов…» [8, с. 319]. Исследуя основные занятия гагаузов, невольно приходится 
констатировать факт - основа истории и исторической памяти каждого народа 
лежит именно на его традициях.  Они призваны своим существованием под-
держивать национальное  развитие, благодаря которому может всецело иден-
тифицироваться тот или иной народ [2, с. 67]. Ремесла в системе традиций 
гагаузов играют непосредственно важную роль. Они призваны не только со-
хранять идентификацию народа в «архиве», но также и возрождать все, что по-
теряно или теряется, для духовно-нравственного воспитания и поддерживания 
народа, потому что в основе культуры должен быть определенный духовный 
потенциал. Он, взаимоскрепляя разрозненные части, способствовал бы раз-
витию и поддержанию влияния традиций на современное культурно-духовное 
состояние народа и этноса в целом. Гагаузская самобытность в современном 
мире претерпевает реструктуризацию. Она вызвана разнообразными взаимо-
действиями гагаузов с межнациональными аспектами, которые неизбежны. 
Положительно или отрицательно это влияние на духовно-культурный потен-
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циал, в целом понять и объективно оценить достаточно трудно. Что же каса-
ется ремесел и традиций определенного народа, то здесь приходится конста-
тировать тот факт, что эта сфера деятельности более всего подвержена видо-
изменениям, даже практически полному перевоплощению в жизнь, благодаря 
научно-техническому прогрессу, который не может миновать и гагаузов. Посе-
му вопрос сохранности традиционных ремесел становится достаточно острым 
и требует незамедлительного решения. Вовсе не с тем, чтобы повернуть ход 
истории вспять,  наоборот, двигаясь вперед, сохранить то самое культурное 
богатство, которое помогает саморазвиваться народу [ 5, с. 138 – 143]. 

Развиваясь и совершенствуясь, нужно постоянно учитывать тот аспект, 
что история должна хранить достоверную информацию. «В Буджаке гагаузы 
развивали и традиционные промыслы и ремёсла, составлявшие значительную 
часть их национальной традиционно-бытовой культуры:

• мукомольный промысел, ткачество, дающее изделия для 
убранства дома, сукна и шерстяную ткань для одежды;

• производство в домашних условиях обуви из воловьей и сви-
ной кожи (сапожное дело);

• швейное дело;
• скорняжное дело;
• свечное дело;
• плотники;
• гончары;
• сукноделы.

Но все эти занятия крестьяне сопрягали с занятием с/х - которое со-
ставляло … основной источник средств  существования» [3,  с. 126.]. 

Домашние ремесла занимают достаточно значимое положение в истори-
ческом развитии гагаузов. Среди домашних ремесел следует отдельно обозна-
чить мужские и женские ремесла. Вместе они образуют систему ремесел, ко-
торые занимали нишу домашних занятий гагаузов по ремесленной части своей 
жизнедеятельности [ 1, с. 32 – 33.]. Изучая этот комплекс традиций мужских и 
женских ремесел, следует особо отметить также и тот факт, что обособления 
на мужскую и женскую часть в некоторых ситуациях нарушается, вследствие 
чего возникают достаточно интересные явления на «перекрестке» традиций, 
разделенных по полу, возрасту, социальному положению. В итоге наталкивает 
на новые исследовательские пути, которые раскрывали бы новые горизонты 
исторической науки. 

Мужские ремесла.  Все виды ремесел в жизни гагаузов занимают важ-
ную составляющую, учитывая хотя бы то, что письменность у гагаузов по-
явилась совсем недавно и уже претерпела реформу (т.е. переход на алфавит 
с латинской графикой). Таким образом, то, что раньше передавалось из уст в 
уста, сегодня имеет шанс быть записанным и запечатленным на века, сохра-
няя наследство национальной истории. «Среди них почти ещё не было про-
мышленных рабочих и промышленной буржуазии. Большинство переселенцев 
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старались в домашних условиях производить часть изделий, необходимых для 
быта и хозяйства …  жители выделывали для себя из шерсти собственных 
своих овец простые сукна, килимы, полотно, кожи, некоторые сальные свечи 
и простое мыло. К. Корнилович подтвердил, что земледелие даёт переселен-
цам всё необходимое для содержания себя и своих семей и даже одежду они 
получают "большей частью от своего рукоделия". Это даёт основание ут-
верждать, что промысловые занятия имели преимущественно натуральный 
характер. Мещерюк утверждал, что все крестьянские семьи этих поселений 
изготовляли для своих нужд сукна, разнообразные шерстяные ткани для по-
шива мужской, женской и детской одежды, полотна, часто весьма тонкого, 
вытканного из сложных и затейливых узоров, шедшие для изготовления бе-
лья, полотенец, скатертей, занавесей и т.д.» [3, с. 117. ]. 

В этой системе традиций мужские традиционные ремесла, достаточно 
сильно переплелись с самим народом, причем сохранялось все это благодаря 
преемственности поколений. Одним из традиционно мужских занятий (ремес-
ло) являлось шитье и изготовление упряжи для лошадей, волов, ослов. Этим 
занимался практически каждый мужчина дома; в силу того, что эта работа не 
требует особого мастерства, но вместе с тем же имеет свои «секреты» лучше-
го качества и свои традиционные способы изготовления. Способы эти пере-
давались из поколения в поколение, от отца к сыну, вместе с передачей всех 
особенностей каждой детали. Согласно некоторым преданиям, красный цвет 
украшения уздечки – это уже признак удачи и успешного труда. Также, если 
уздечка разукрашена – это признак благородности и уважения к животному и 
труду, что обязательно принесет не только удачу и успех, но также и поможет 
сохранить здоровье животному. «В наше время каждый нормальный мужчина 
просто умел изготавливать упряжь для животных. Это являлось обыкно-
венным мужским делом, так как эти детали нужны практически каждому 
человеку, который был мало-мальски обеспечен участком земли. У которого 
есть какая-либо тягловая сила, которая нуждается в упряжи. Делалась она 
в основном из свиной кожи, сшивали мы это все обычно шелковыми нитками, 
а места, где требовалась особая прочность? там применяли вместо ниток 
разрезанные в длинные полоски куски кожи (гаг. –  tasma  «тасма»)1, которые 
также похожи на толстые нитки. Особо ценилось, если человек искусно вы-
шивал какие-то фигуры на упряжи, либо вырисовывал что-то, вырезывая на 
кусочках кожи какие-либо изображения и т.п. Нередко встречалось такое, 
что упряжь заказывали у кого-то из односельчан, который особо отличился 
в их изготовлении, такое обычно было тогда, когда нужна была красивая 
упряжь, для свадебной церемонии, скачек, или других каких-то праздничных 
мероприятий, где приветствовалась красота и изящность» [9]. 

Мужские ремесла гагаузов, хотя и являются достоянием этого народа, но 
они довольно распространены и у других народов, в силу того, что они про-

1  Здесь и далее используются гагаузские термины, употребляющиеся гагаузами 
с. Копчак, Чадыр-Лунгского района, Республика Молдова. 
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сто жизненно важны и без них существование крестьянского, земледельческо-
го народа ставится под вопрос. Еще одним ремеслом, дополняющим список 
мужских, является умение делать çarık «чарык» - обувь из сыромятной кожи (в 
основном использовалась свиная кожа) с толстой подошвой, короткими голе-
нищами и со слегка загнутыми кверху носками. Их умело делать большинство 
мужского населения у гагаузов. «К домашним промыслам можно отнести 
и производство на дому простейшей обуви для ежедневной носки. Взрослое 
мужское население само изготовляло из воловьей или свиной кожи постолы 
или лапти, известные у болгар как "царвули", у гагаузов "чарыки", у молдаван 
"опинчи". Это была удобная обувь для полевых и других работ в хозяйстве» 
[3, с. 117 – 118]. Достаточно редко встречались мужчины, которые бы не суме-
ли сделать это, или, по крайней мере, знали как это делается. «Для нас особых 
проблем насчет обуви не было, достаточно было иметь здоровенный кусок 
свиной кожи и немного постараться и вскоре твои «чарыки» были готовы, и 
ими можно было пользоваться. Правда до этого надо было вырастить сви-
нью, правильно снять кожу, а потом и обработать ее.  Я лично сам изготав-
ливал обувь для всей семьи, мы разводили свиней, поэтому кожа у нас была. 
Обработку кожи в основном выполнял я сам: сначала чистил от оставшего-
ся жира, солил и добавлял уксус, так некоторое время она «мариновалась», 
потом хорошо протирали ее известью, далее оставалось высушить (не под 
солнцем), и использовать, иногда придумывали и другие способы обработки, 
в общем следует сказать, что, от способа обработки и зависело потом ка-
чество кожи, и как долго потом будет служить. Были мастера, которые 
имели свои секреты обработки, но часто они о своих методах, разумеется, 
не рассказывали, потому что это был их хлеб. Следует сказать, что простая 
домашняя обработка, которой занимались все, кому не лень, была достаточ-
но некачественной, поэтому приходилось сдавать кожу умельцам обработки, 
которые умели мастерски обрабатывать (гаг.- sepilemää «сепилемяя») [Гай-
дарлы  Х. Д.  1926 г.р., с. Копчак. (Записано: январь 2012)]. Гагаузы, как и дру-
гие задунайские переселенцы, приспосабливались к местным условиям и за-
конам выживания, потому, как иначе нельзя было. Отсутствие промышленно-
сти и других видов услуг для населения превратило это население в умельцев 
с «золотыми руками», которые, являясь потребителями, сами же готовили все 
товары для жизнедеятельности, при этом присутствовало дифференцирование 
на основе каких-либо отличающихся промыслов и ремесел, которые просто по 
своей сути не были под силу каждому рядовому обывателю. 

Одним из наиболее известных мужских домашних ремесел или даже за-
нятий, которое под силу каждому крестьянину – умение делать веники (гаг. 
süpürgä – «сюпюргя»), без которых не обходится ни один дом в гагаузском селе 
(и не только в гагаузских селах, но и в болгарских, молдавских и т.д.) не только 
времен первой половины XX – го века, но и по сегодняшний день.  Это занятие 
в основном выполнялось в зимнее, более свободное от основного крестьянско-
го труда время. Причем готовили материал еще летом, потому что надо было 
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сначала вырастить просо (для комнатных веников – гаг. içer süpürgesi «ичерь 
сюпюргеси»), а также растение называемое, как и сама метла – Süpürgä «Сю-
пюргя». Для того, чтобы изготовить метлу, необходимо пройти через целый 
круг: вырастить – собрать – высушить – хранить – изготовить веник. «Веники 
изготавливались зимой, как говорится у печки, когда другой особой работы 
по дому и хозяйству не было. Это такая работа, которая выполнялась тогда, 
когда больше нечего было делать. Пучок, собранный из растения, толщиною 
примерно с человеческую руку, сжимали двумя палками или досками так, что-
бы пучок растянулся по ширине и образовал форму треугольника. С одной 
стороны пучок туго завязывали, чтобы он не расходился в стороны, а с дру-
гой стороны, досок наоборот, расставляли равномерно по ширине, а потом 
прошивали это так, что получалось ряд маленьких пучков, связанных друг с 
другом, это потом не давало им собраться обратно в пучок. Потом обвязы-
вали туго по всей длине всю «ручку» веника, а в конце подрезывали выступа-
ющие концы» [ Гайдарлы  Х. Д. 1926 г.р., с. Копчак. (Записано: январь 2012).].  
Эта нетрудная и нехитрая работа, выполнявшаяся практически во время зим-
него досуга, показывает важность возрождения гагаузских традиций, которые 
могут быть использованы в воспитательных целях в современности. Традиции 
работать, а не просто сидеть,  зачастую помогали гагаузам и болгарам выжи-
вать в достаточно трудных и суровых условиях жизнедеятельности. 

 Необходимым и важным занятием мужской половины населения гагаузов, 
в первой половине XX – го столетия являлось умение плести корзины. Кор-
зины были просто необходимы и крайне важны в системе сельскохозяйствен-
ных работ, в кругу которых, в основном, находилось большинство из гагау-
зов, которые проживали в Буджакских степях. Зачастую эту работу выполняли 
мужчины. Разумеется, что были и исключения. Следует отметить также и то, 
что не все мужское население (работоспособное) умело плести корзины, но 
это было достаточно распространенным занятием мужчин. Корзины плелись 
в основном двух видов: большая корзина – гаг. çiten «читень», и малая корзи-
на – гаг. sepet «Сепеть». «Читень» предназначался для того, чтобы переносить 
достаточно много груза, причем на спине, тогда как «Сепеть» употреблялся, 
в основном, для промежуточной переноски различных грузов (сено, солома, 
зерно, виноград и т.п. сыпучие, не жидкие грузы). Корзины плелись, в основ-
ном, из зеленных, молодых ивовых прутьев, так как они достаточно легко сги-
баются и при этом не ломаются. Корзина для гагауза в быту – это его правая 
рука, она годится и для того, чтобы накормить скот и перенести самые различ-
ные грузы (которые под силу нести одному или двоим). С корзиной связано 
огромное количество обрядов, традиций и т.п., в процессе которых корзина 
была просто незаменима - это и дарение разукрашенных корзин по случаю 
различных празднований, и употребление корзины в детских ролевых играх, 
символизирующих реальную жизнь и т.д.

Женские ремесла. Система гагаузских традиций состоит из того, что 
наполняло духовно-материальную составляющую народа, то есть занятий, 
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которые были не только традиционными, но даже укорененными в глубине 
менталитета гагаузов, которые, как и многие другие народы, имеет свой путь 
развития, отличающийся от других своими особенностями и характеристика-
ми. Женские ремесла и основные занятия женщин у гагаузов представляют 
не менее интересную составляющую, чем мужские занятия и ремесла. Жен-
ские занятия включаются и взаимодействуют не только с материальной со-
ставляющей, но имеют прекрасную возможность обосноваться в менталитете 
и в истории всего народа, ибо воспитание детей  с малых лет в традиционно 
гагаузских семьях принадлежит именно женщине, поэтому роль женских тра-
диций и занятий возрастает в разы, по сравнению со всеми остальными. Тра-
диционно женскими ремеслами и занятиями у гагаузов считаются: ткачество 
(гаг. –  dokumaa «докумаа»); вышивание (гаг. – kamfa örmää «камфа ормяя»); 
вязание (гаг. – örmää «ормяя»); мазка стен (глиной) (гаг. –  suvamaa «сувамаа»).

Ткачество занимало особое место  среди трудовых традиций гагаузов, и 
это хотя бы потому, что оно призвано было обеспечить население одеждой, 
постельными принадлежностями и т.д. Из народных ремесел очень развитым 
было ковроделие (ткачество), а также изготовление шерстяных и шелковых 
тканей. Это говорит о достаточно развитой материальной культуре, кото-
рая обеспечивала не только свое существование, но также и сохранность в 
виде традиционных форм тканей, ковров, одежды и т.д. Известная пословица 
гласит: «Встречают по одежке – провожают по уму», как ни странно ткаче-
ство должно отвечать обеим частям этой пословицы, должно быть соткано и 
сшито и красиво, и умно [2, с. 23 – 27, ].  «…Необходимо остановиться и 
на со стоянии у них (у гагаузов – прим. автора) ткацкого дела, во-первых, по-
тому, что оно играет важную роль в жизни народа и в его хозяйстве, а во-
вторых, по тому, что гагаузские женщины большие мастерицы в тканье» [ 
4, с. 408]. Так выражается о гагаузском ткачестве исследователь конца XIX 
века – Мошков В.А. Действительно ткацкое дело стояло на довольно высо-
ком уровне в системе трудовых традиций у гагаузов, с ткацким делом связаны 
целые ряды традиций, обычаев и поверий, такие как, выбор невесты (которая 
должна уметь ткать, вязать и т.д.), приготовление приданого. Конечно же, это 
одно из основных зимних женских занятий, именно зимой, освободившись от 
сельскохозяйственных работ, женщины имели возможность заниматься этим 
ремеслом. Оно развивалось достаточно быстро, что повлекло за собой почти 
поголовное умение ткать,  в конце концов, это считалось нормой, чтобы каж-
дая женщина умела ткать.  «И вот из сравнения всех сказанных образчиков 
с гагаузскими, невольно убеждаешься, что гагаузы в ткацком деле ушли не 
только даль ше белорусов Минской губернии и малороссов Волынской, но даже 
и поляков. Их можно поставить на один уровень разве только с латышами 
Витебской губернии, которые, как кажется, переняли свое искусство от нем-
цев» [4, с. 409]. Описание всего процесса работы и всех действий, произво-
димых на ткацком станке, описано одним из величайших этнографов гагаузов 
– В.А. Мошкова. Его описания действительны и для начала и до середины 
XX-го века, вплоть до прекращения существования ткачества уже во второй 
половине XX-го века, когда необходимость в ткацком деле практически исчез-
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ла по причине появления фабричных тканей, которые стали доступными прак-
тически всем без исключения. Материалами для ткацкого дела служат больше 
всего: хлопчатая бумага, шерсть и отчасти конопля. Лен же и шелк вхо дят в 
ткани редко или только в самом ограниченном количестве.

У гагаузов Копчака была только старинного устройства прялка (гаг. – roke 
«роке»), состоящая из точеной ножки, вставленной в небольшую горизонталь-
ную доску (гаг. – stalka «сталка»). На верхний конец ножки кладется волокни-
стый материал, притягивается к палке ремнем (гаг. – hartı «харты») и покры-
вается сверху точеной деревянной шапкой ( гаг. - başlık «башлык»). Прядут 
этой прялкой, сидя на полу, при помощи веретена обыкновенным спо собом. 
Кроме этой прялки, есть еще маленькая ручная прялка (гаг. -  furka «фурка»), 
которая затыкается за пояс и с которой можно прясть даже на ходу.  С веретена 
пряжа перематывается на «аршин» для ее изме рения. Эта мера соответствует 
длине локтя, 60 оборотов нитки на таком аршине со ставляет меру çilä «чиля». 
С «аршина» моток ниток перекладывается на iilemnä «иилемня», с которого 
при помощи çıkırık «чикырык» пряжа навивается на тростни ковые трубочки 
(гаг. – kalem «калем»), с которых на рамке (гаг. - çözgü «чёзгю») суется в ос-
нову (гаг. - eriş «ериш») и навивается на вал ( гаг. – krosnu «кросну») ткацко-
го станка (гаг. - düzen «дюзень»). Ткацкий станок может разбираться весь по 
частям и соби рается только тогда, когда в нем есть необходимость. Стойки и 
продольные перекладины, из которых состоят боковые рамы станка, называ-
ются arapka «арапка», бердо (гаг. - tarak «тарак»), а деревянная дощечка с от-
верстиями, которой натяги вается туго вал с готовой материей, носит русское 
название - zaprägalka «запрягалка». При работе ткацкий станок ставится на 
кухне, той сторо ной, где сидит ткачиха, против окна, на глиняной ска мейке 
(гаг. – dolma «долма»), идущей вдоль передней стены, а другой его конец на 
деревянную скамейку, поставленную на полу хаты. Количество сотканного по-
лотна измеряется «натрами», (гаг. – natra «натра» - это расстояние вдоль по 
станку от вала, на который намотана основа, до того, на который навивается 
готовая ткань). Без сомнения, то, что именно ткацкое дело являлось стержнем 
воспитания женской половины населения. Эта половина росла и крепла «на 
ткацком станке», осваивая все секреты и навыки своих мам и бабушек, запо-
миная все это. Все это составляло материально-духовное богатство народа. 
Хотелось бы подытожить словами В.А. Мошкова: «Так что в ткацкой работе 
гагаузы достигают того высшего предела, до которого может дойти до-
машний ткач,…» [ 4, с. 410].  

Следующим традиционно женским домашним занятием является выши-
вание (гаг. – kamfa dikmää «камфа дикмяя»). Это картина, рисунок или некие 
образы, вышиваемые на каком-либо куске материи определенной величины и 
формы (все зависит от цели девушки или женщины, которая будет вышивать: 
цвет, размер, сложность рисунка, и т.д.) [2, с. 43 – 54]. Эта вышивка представ-
ляет себой полотно, на котором при помощи ручного вышивания вырисовы-
валось что-то. Очень часто эти картины и изображения повторялись у многих 
родственников или поблизости живущих соседок и односельчанок, потому 
что создавать новый образец рисунка – это работа особой мастерицы, которая 
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должна была подсчитывать количество узелков и швов, строчек, и размеры, 
после чего составлялся образец (гаг. – örnek «ёрнек»), с которого и потом ко-
пировали другие себе ту же самую картину. Естественно то, что при копирова-
нии делали ошибки, искажения и т.д., и, впоследствии, такие «мутации» могли 
приводить к возникновению нового образца. Ведь при копировании легко про-
сто можно было выбрать нитки другого цвета, что уже меняло окраску изо-
бражения, а также корректировать или деформировать форму изображения. 
На таких картинах изображались в основном классические элементы: цветы 
(иногда в вазе), различные фигурные орнаменты, фигурки и узоры и т.д. В 
основном занимались вышиванием молодые, в подавляющем количестве не-
замужние и достаточно редко семейные. «Камфа – это было для нас некое 
увлечение, или же, как говорят, занятие во время отдыха. То есть острой 
необходимости в этом практически никакой не было, но это приравнялось к 
трудолюбию, аккуратности и зрелости, поэтому мы с самого детства ста-
рались учиться этому либо у родных сестер (старших), либо у соседок, либо у 
родственниц или знакомых, которые уже имели опыт вышивания. Мы брали 
у них на время их вышивки в качестве примера (гаг. – örnek «ёрнек») для ко-
пирования. При вышивании обязательно считали все швы и строчки, чтобы 
рисунок получился такой же, как и сам оригинал. Если иногда по невниматель-
ности мы допускали ошибки, то есть, если не хватало пару швов, то при-
ходилось снимать швы и вышивать неправильные места заново. Это было 
иногда очень утомительно, но радовало то, что это будет висеть у меня в 
моем доме. Когда картина заканчивалась, то её натягивали на деревянную 
рамку под стекло, во-первых, для того, чтобы ткань смотрелась гладкой, а 
не висящей, а во-вторых, чтобы картина не пачкалась, ведь она была из ма-
терии. Часто по углам этой рамки помещали семейные или другие какие-либо 
фотографии, которые были дороги не только одному человеку. Я никогда не 
слышала такого, чтобы кто-то стирал такие картины, как только они те-
ряли первоначально красивый свой облик, то их часто клали на чердак, то ли 
для памяти, то ли из-за того, что было жалко выбрасывать. Как правило, 
они хранились пока была жива та, кто их сшила, а с течением времени все 
это приходило в негодность и зачастую выбрасывалось в силу отсутствия 
необходимости и значимости» [ Юсюмбели И. М. 1932 г.р., с. Копчак. (За-
писано: октябрь 2012).]. Достаточно трудно установить источник этого вида 
искусства у гагаузов. Причем сами носители этой культурной особенности – 
гагаузские женщины в принципе ничего не знают о происхождении и источ-
нике этого мастерства. Можно предположить, что оно было заимствовано у 
других народов, но каких именно пока остается загадкой. Оно могло возник-
нуть на перекрестке культур разных народов, таких как: болгары, молдаване, 
малороссы, румыны и т.д. Этот вид искусства перерос в ремесло, благодаря 
чему и имеет много сходств с соседними народами. Несмотря на отсутствие 
письменности, народ сумел хранить и передавать из поколения в поколение 
важные аспекты культурной жизнедеятельности. Следует отметить и тот факт, 
что не исключено и исчезновение каких-то культурных особенностей, потому 
что они когда-то могли просто потерять свою актуальность в существовании, 
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что привело к выбросу их «за борт» истории народа [2, с. 34]. Женские заня-
тия у гагаузов характеризуются тем, что они никогда не бывали просто ради 
забавы, или просто так, но они всегда носят какой-либо полезный характер, 
то есть все производимое годилось для чего-то, иначе оно не имело никакого 
смысла, что указывает на прагматизм традиций [ 5, с. 178]. Одним из интерес-
ных и достаточно развитых занятий женщин этого периода является вязание 
кружев (гаг. - gergev «гергевь»). Кружева вязали как молодые, так и женщины 
в возрасте. Следует отметить то, что вязать кружева умело достаточно мно-
го женщин, но не все, были профессионалы в этом деле. Во всяком случае 
интересен тот факт, что в отличие от других женских занятий, продукт этого 
занятия иногда продавался и покупался. Разумеется, что это не масштабная 
торговля. «Кружева вязать мы учились в основном у старших, которые уже 
имели достаточный опыт в этом деле. Часто это были наши родные мамы, 
бабушки, или же родственники. Вязание кружев занимало достаточно много 
времени, и, конечно, же было кропотливой работой, за которую не всякая 
бралась. Использовались они в самых различных целях. Это типа современных 
салфеток, которые клали поверх имевшейся мебели; нижние края празднич-
ной скатерти; для краев занавесок и т.д. Разумеется, что особо ценились 
те кружева, которые имели наиболее сложный рисунок и выполненялись из 
каких-либо особых ниток (шелк, хлопок и т.д.), хлопок тоже не был распро-
страненной вещью уже потому, что преобладал лен. Сегодня кружева прак-
тически никто уже не вяжет, потому что это можно легко найти на рынке 
и купить, но творчеством нашего детства и юности, а зачастую, и зрелости 
были те самые кружева (гаг. – gergev «гергевь»), различные вышивки (гаг. – 
kamfa «камфа»), и они непосредственно украшали наши дома и, конечно же, и 
жизнь» [6].   Особо активно кружева использовались в определенных частях 
женской одежды гагаузов. Согласно традициям  одежды украшали лентами, 
бусами и, конечно же, особое место занимали здесь именно кружева, которые 
в основном находились по краям одежды и т.д. Непосредственное место среди 
женских занятий занимало одно из самых распространенных занятий – вяза-
ние [1, с. 76 – 79] У гагаузов вязание наряду со схожестью имеет, конечно же, 
отличия от других своих «родственников». Искать эти различия следует в от-
ношении к самому процессу вязания, благодаря чему также можно проследить 
эволюцию развития данного ремесла в истории гагаузов. Процесс вязания у 
гагаузов практически ничем не отличается от их соседей, совместно с кото-
рыми и развивался этот род занятий. Важно то, что вязание для гагаузских 
женщин – это целая система межличностных отношений, которые складыва-
лись именно в процессе вязания. Следует отметить то, что крайне редко можно 
было встретить женщину, которая что-то вязала и при этом она одна, то есть 
практически всегда это целый круг девушек или женщин, которые собирались 
в основном вечерами для встреч и свиданий, при этом не просто сидели без 
дела, а вязали. Такие встречи (гаг. – sidänka «сидянка» и pirdänka «пирдянка»), 
организовывались в основном для знакомства, встреч и общения молодых пар-
ней и девушек. Занимая особое место в системе отношений в обществе между 
людьми, но также  и потому, что в конце концов, большинство изделий – это 
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одежда, которую все видят, и поэтому она должна выглядеть безупречно. В 
перечень изделий в основном входили: чулки, носки, свитера, головные убо-
ры, варежки (перчатки), и др. Одежда таким образом становилась показатель-
ным элементом умелости и способностей женской половины [ 2, с. 54 – 59]. 
Вязанием в основном занимались молодые девушки и старые бабушки, т.к. 
женщинам среднего возраста просто не было возможности уделять время на 
вязание. На сегодняшний день вязание не имеет такого влияния на гагаузское 
общество, но то, что следы видны повсюду – это  просто очевидно. 

Женские и мужские основные занятия и ремесла – это система, которая 
сложилась на протяжении сотен лет, передавалась из поколения в поколение, 
благодаря устной народной памяти, сумевшей не только сохранить все это, 
но и долгое время воплощать в реальную жизнь. Сопровождая это все своео-
бразной их эволюцией и развитием, до тех пор, пока они не заменялись новей-
шими  достижениями науки и техники, благодаря которым основные занятия 
и ремесла многих народов, в том числе и гагаузов, поменялись в некоторых 
случаях кардинально, не оставляя из старого практически ничего. Именно в 
силу этих и подобных им причин, сегодня ремесленные традиции требуют 
внимательного взора исследователей, которые не допустили бы их полного ис-
чезновения. 
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ЭТНИЧЕСКОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ БОЛ-
ГАР МОЛДОВЬІ В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕ-

СТВЕ 

Сегодня мы живём в мире с открытыми границами, со смешением культур 
и с высокой доступностью самой разной информации. В этом мире теряется 
привязка человека к постоянному месту и единственной системе ценностей, 
человеку приходится постоянно оценивать и выбирать не только социальную 
среду, но и систему категорий, описывающих его самого [Улыбина, 2012, с. 
49]. Поэтому исследование процесса этнокультурного самоопределения чело-
века является как основой для понимания развития гармоничного личностно-
го развития, так и понимания вектора этнокультурного развития  общества и 
прогнозирования социальных практик. 

В течение ряда лет мы исследуем  этническую идентичность у разных воз-
растных и этнических групп – молдаван, русских, болгар, гагаузов, украинцев. 
В данной статье мы проанализируем результаты эмпирического исследования 
динамики этнической идентичности молодёжи болгар.

Выборка составила – 90 респондентов. Возраст и статус – студенты, 18-25 
лет. Регионы – Тараклия. Период исследования – 2006; 2013 г. Исследование 
было проведено на базе Тараклийского государственного университета им.Гp. 
Цамблака.

Методический инструментарий: - Для изучения этнических стереотипов 
нами был применён «Диагностический тест отношений" (ДТО) (Солдатова, 
1998) ДТО позволяет измерить следующие параметры этнических стереоти-
пов: амбивалентность, выраженность и направленность. Изучение аффили-
ативных тенденций проводилось с помощью методической разработки «Этни-
ческая аффилиация» (Солдатова, 1998). Для исследования групповых ценност-
ных ориентаций в пределах психологической универсалии «индивидуализм 
– коллективизм» нами была применена методика «Культурно-ценностный 
дифференциал» Солдатовой Г.У. (1998). Для сравнения различий параметров 
этнических стереотипов был применён критерий Манна-Уитни. При обработ-
ке данных использовались статистические пакеты SPSS 12.0 и Excel.

При изучении этнических стереотипов мы сопоставили:
• образ "Я" и автостереотип, для определения идентификации с груп-

пой на личностном уровне, т.е. значимость этнической компоненты 
в образе «Я»; (личностно –ингрупповой уровень); 

• образ "Я" и гетеростереотип молдаван, русских, для определения 
уровня этнической дифференциации или идентификации с аут-
группой (молдаван, русских) (личностно-аугрупповой уровень); 

• автостереотип этнических групп с гетеростереотипом молдаван, 
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русских для определения близости этнических групп; (групповой-
групповой уровень).

Обратимся к результатам исследования. Как изменились за 7 лет, и изме-
нились ли этнические стереотипы разных этнических групп?

Анализ эмпирических данных по этническим стереотипам молодёжи бол-
гар позволяет сделать следующие выводы:

Обратимся к результатам исследования (таб. 1, 2.). Как изменились за 7 
лет, этнические стереотипы молодёжи болгар?

Таб.1 Средние величины коэффициентов амбивалентности (А), выра-
женности (S), направленности (D – диагностический коэффициент) – сту-
денты (2006)

Вид оценки

Гагаузы Молдаване Русские Украинцы Болгары

A S D A S D A S D A S D A S D

Самооцен-
ка 0,60 0,25 0,21 0,63 0,25 0,20 0,64 0,24 0,20 0,63 0,25 0,21 0,57 0,29 0,25

Идеала 0,52 0,40 0,32 0,54 0,40 0,30 0,48 0,44 0,36 0,48 0,45 0,36 0,48 0,42 0,35

автостере-
отип 0,67 0,15 0,12 0,70 0,11 0,09 0,62 0,26 0,22 0,67 0,20 0,17 0,63 0,22 0,18

Гетеро-
стереотип 
(молдаван)

0,70 -0,01 -0,01    0,73 -0,01 -0,01 0,72 0,05 0,05 0,71 0,04 0,03

Гетеро-
стереотип 
(русских)

0,67 0,21 0,17 0,71 0,09 0,08    0,66 0,20 0,17 0,63 0,22 0,17



263

Таб.2 Средние величины коэффициентов амбивалентности (А), выра-
женности (S), направленности (D – диагностический коэффициент) – сту-
денты (2013)

Вид оцен-
ки

Гагаузы Молдаване Русские Украинцы Болгары

A S D A S D A S D A S D A S D

Само-
оценка 0.58 0.27 0.23 0.59 0.29 0.25 0.60 0.24 0.21 0.61 0.22 0.19 0.58 0.28 0.24

Идеала 0.49 0.45 0.37 0.50 0.42 0.33 0.49 0.43 0.34 0.49 0.43 0.34 0.47 0.46 0.37

автосте-
реотип 0.66 0.22 0.18 0.67 0.06 0.05 0.67 0.20 0.17 0.65 0.17 0.15 0.62 0.23 0.19

Гетеро-
стерео-
тип (мол-
даван)

0.71 0.07 0.06 0.75 -0.02 -0.02 0.73 -0.03 -0.02 0.69 0.07 0.07

Гетеро-
стерео-
тип (рус-
ских)

0.69 0.17 0.15 0.71 0.08 0.07 0.67 0.19 0.16 0.65 0.19 0.16

Анализ эмпирических данных по этническим стереотипам молодёжи бол-
гар, позволяет сделать следующие выводы:

- У молодёжи болгар обеих выборок выявлена позитивная самоидентифи-
кация (положительная валентность автостереотипа) и положительный образ 
молдаван и русских (гетеростереотип).

- Выявлена биэтничность с группой русских у обеих выборок (2006, 2013) 
молодёжи болгар (были сопоставлены автостереотипы болгар с гетеростерео-
типом молдаван, русских).

- У групп молодёжи  болгар, выборки 2013г. произошло усиление этни-
ческой компоненты на личностном уровне, т.е. её актуализации. Что может, 
возможно, свидетельствовать о латентно протекающих процессах дисфункци-
онального развития  этнической идентичности у молодёжи. 

- Анализ содержания этнических стереотипов (авто и гетеростереотипов), 
исследуемых этнических групп, позволил выявить качества, которые являют-
ся общими как для «своей» группы, так и для «другой». Таким качествами 
являются – общительность, активность, гордость. Представляется, что через 
коммуникативную деятельность, её интенсификацию, различные её формы 
возможна оптимизация межэтнических отношений; расширения пространства 
межкультурного диалога. Больше сходных качеств в автостереотипах и гетеро-



264

стеретипах выявлено у болгар с группой русских. Респонденты данных групп 
(причём обеих выборок- 2006, 2013) включили в гетеростереотип русских та-
кие качества как – дипломатичный, остроумный. 

Выявлена выраженность качеств гетеростереотипа молдаван на уровне 
«средне», причёт как позитивных, так и негативных. С нашей точки зрения, 
это связано с сужением пространства коммуникации, взаимодействия между 
титульным этносом и этническим меньшинствами, такое параллельное сосу-
ществование. Образ молдаван в восприятии этнических меньшинств остаётся 
«диффузным», у обеих выборок молодёжи болгар.

Итак, в этноидентификационном процессе молодёжи болгар произошли 
изменения – этническая идентичность стала «актуализированной». По –преж-
нему этническая идентичность молодёжи болгар является  биэтничной с груп-
пой русских, образ титульного этноса остаётся диффузным.

Стремление быть включенным в свою этническую группу мы изучали на 
основе этноаффилиативных мотивов (рис.1, 2). 
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Рис. 1 Этнические аффилиативные тенденции (студенты 2013 г.)
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Рис. 2 Этнические аффилиативные тенденции (студенты 2006 г.) 

Если сравнить аффилиативные тенденции молодёжи исследуемых этниче-
ских групп обеих выборок, то можно отметить усиление аффилиативных тен-
денций у молодёжи группы – болгар, В целом, антиаффилиативные тенденции 
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превалируют у групп – молдаван, болгар, русских. 
Для исследования групповых ценностных ориентаций в пределах психо-

логической универсалии «индивидуализм – коллективизм» нами была при-
менена методика «Культурно-ценностный дифференциал» Солдатовой Г.У. 
(1999). Мы исходили из того, что психологические универсалии – это одна 
из форм кристаллизации культурно- психологической традиции общности в 
форме ценностных ориентаций. [Солдатова Г.У.,1996 с. 324]. В выборке 2006г 
культурные ценности молодёжи болгар ближе к ценностям полюса «коллекти-
визм». Насколько изменились культурные ценности молодых болгар за 7 лет? 
Итак, проанализируем по шкалам (Приложение. таб.3, 4).

1) По шкале «ориентация на группу – ориентация на себя» 
У обеих выборок (2006,2013) молодёжи болгар преобладают ценности - 

взаимовыручка, самостоятельности, верность традициям. Однако у молодё-
жи 2013 ценность самостоятельности несколько снизилась: с 80%(2006) до 
52% (2013). В целом по шкале преобладает ориентация на группу.

2) По шкале ориентация на изменения «открытость переменам – сопро-
тивление переменам», 

У молодёжи обеих выборок молодёжи превалирует ориентация на от-
крытость и значимо отличается от замкнутости. Обе группы ориентированы 
на будущее, осталась значима ценность риска. В целом по шкале преобладает 
ориентация на открытость переменам.

3) По шкале ориентация друг на друга «направленность на взаимодействие 
– отвержение взаимодействия».

У обеих выборок молодёжи одинаково выражена ориентация на толе-
рантность (миролюбие). Возможно это одна из стратегий выхода из кризи-
са социальной идентичности и адаптации к социальной ситуации. Молодые 
болгары оценивают представителей своей группы как сердечных, что боль-
ше характерно для традиционных, коллективистических культур. По мотива-
ции достижения у обеих групп ценностные ориентации на соперничество – 
уступчивость выражены одинаково. В целом по шкале преобладает ориента-
ция на взаимодействие.

4) По шкале ориентация на власть «Сильный социальный контроль – сла-
бый социальный контроль». 

Выявлены различия у молодёжи болгар выборки 2013 г. – у них значимо 
увеличилась ценность своеволия, тогда как у молодёжи 2006г. превалирова-
ла ценность дисциплинированность. По-прежнему значима ценность законо-
послушания, однако у выборки молодёжи 2013 г. выросло количество группы 
«колеблющихся» по этому  параметру (23,5%). Неизменна осталась для обеих 
выборок молодёжи болгар ориентация на «недоверие к власти», и здесь необ-
ходимо отметить увеличение группы «колеблющихся» (25%). В целом по шка-
ле у выборки 2013 преобладает ориентация на слабый социальный контроль, 
что характерно для модернизирующихся обществ.

Итак, в целом для группы молодёжи болгар обеих выборок характерно 
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превалирование ценностей полюса «коллективизма». Однако происходят из-
менения культурных ценностей в выделенных четырёх сферах жизненных ак-
тивности: ориентации на группу, ориентации на власть, ориентации друг на 
друга и ориентации на изменения. У молодёжи болгар возросла значимость 
ценности своеволия (ориентации на власть); снизилась ценность самостоя-
тельности (ориентации на группу). 

Неизменными остались ориентации на изменение («открытость переме-
нам»), ориентация друг на друга («направленность на взаимодействие»). Та-
ким образом, культурные ценности молодёжи болгар, оставаясь стабильно в 
диапазоне полюса «коллективизма», всё же претерпевают определённые из-
менения – молодые болгары ориентированы на взаимодействие, на группу, на 
изменения, усилилось стремление к снижению социального контроля. Усили-
лась значимость качества – своеволие, и произошло снижение значимости ка-
чества – самостоятельность. 

Итак, культурные ценности молодёжи болгар, оставаясь в ракурсе «кол-
лективистических», постепенно претерпевают изменения – снижения ориен-
тации на власть, и увеличение количества респондентов группы «колеблю-
щихся», что свидетельствует о латентно протекающем процессе изменений 
культурных ценностей. 

Итак, если охарактеризовать динамику изменений этнической идентич-
ности молодёжи болгар, то можно сказать, что она стала актуализированной, 
усилились аффилиативные тенденции, что может свидетельствовать, возмож-
но, о дисгармоничной тенденции, которая проявляется в форме психологиче-
ской защиты – актуализированности этнической идентичности на личностном 
уровне. Эти процессы проходят латентно.

Вместе с тем, в целом, этническую идентичность молодёжи болгар можно 
охарактеризовать как позитивную (положительный автостереотип и гетеро-
стереотип). 

Очень важно, чтобы процесс этнического самоопределения проходил в та-
ком социокультурном пространстве, где молодёжь ощущала себя субъектом 
действия. «Навязанная идентичность», в отличие от достигнутой, строится 
на заученных способах поведения, извне установленных способов реагирова-
ния. Навязанная идентичность ригидная, закрытая и жёсткая по структуре, а 
построение устойчивой идентичности требует активности [Егорычева, 2012, 
69]. И задача учёных, педагогов, психологов, социологов помогать молодёжи, 
в меру своих возможностей, конструировать своё позитивное этноидентифи-
кацонное пространство.
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Приложение.

Таб.3 Выраженность ценностных ориентаций в пределах психологической 
универсалии «индивидуализм-коллективизм» молодёжи болгар (2013 г)
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Фи Фи-
шера

40 3

Взаимовыруч-
ка 35 87,5% 72 2,06 0,600 -0,567 -0,895 

Разобщен-
ность 2 5,0% 4 2,00 0,033 0,633 **15,390 

40 3
Замкнутость 11 27,5% 20 1,82 0,167 0,325 0,494 

Открытость 26 65,0% 59 2,27 0,492 0,658 **7,811 

40 1

Дисциплини-
рованность 23 57,5% 42 1,83 0,350 -0,067 -0,105 

Своеволие 16 40,0% 34 2,13 0,283 0,633 1,572 

40 6
Агрессивность 12 30,0% 28 2,33 0,233 0,175 0,273 

Миролюбие 22 55,0% 49 2,23 0,408 0,642 **4,143 

40 4
Верность 32 80,0% 78 2,44 0,650 -0,575 -0,793 

Разрушение 
традиций 4 10,0% 9 2,25 0,075 0,725 **14,467 

40 5
Осторожность 26 65,0% 53 2,04 0,442 -0,267 -0,432 

Рискованность 9 22,5% 21 2,33 0,175 0,617 **6,470 
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40 10

Уважение к 
власти 14 35,0% 23 1,64 0,192 0,133 0,258 

Недоверие к 
власти 16 40,0% 39 2,44 0,325 0,517 **3,362 

40 4
Сердечность 30 75,0% 68 2,27 0,567 -0,467 -0,700 

Холодность 6 15,0% 12 2,00 0,100 0,667 **11,623 

40 5
Подчинение 14 35,0% 31 2,21 0,258 0,150 0,225 

Самостоятель-
ность 21 52,5% 49 2,33 0,408 0,667 **3,506 

40 3

Устремлен-
ность в про-
шлое

6 15,0% 10 1,67 0,083 0,575 0,775 

Устремлен-
ность в буду-
щее

31 77,5% 79 2,55 0,658 0,742 **14,321 

40 9

Законопос-
лушность 26 65,0% 60 2,31 0,500 -0,433 -0,765 

Анархия 5 12,5% 8 1,60 0,067 0,567 **11,486 

40 10
Уступчивость 14 35,0% 32 2,29 0,267 0,050 0,086 

Соперниче-
ство 16 40,0% 38 2,38 0,317 0,583 1,206 
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Таб.4.. Выраженность ценностных ориентаций в пределах психологической 
универсалии «индивидуализм-коллективизм» молодёжи болгар (2006 г)
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1 40 1

Взаимовы-
ручка 34 85,0% 70 2,06 0,583 -0,483 -0,707 

Разобщен-
ность 5 12,5% 12 2,40 0,100 0,683 **11,992 

2 40 1
Замкнутость 9 22,5% 13 1,44 0,108 0,467 0,683 

Открытость 30 75,0% 69 2,30 0,575 0,683 **11,509 

3 40 3

Дисциплини-
рованность 28 70,0% 55 1,96 0,458 -0,300 -0,486 

Своеволие 9 22,5% 19 2,11 0,158 0,617 **7,327 

4 40 1

Агрессив-
ность 15 37,5% 27 1,80 0,225 0,267 0,372 

Миролюбие 24 60,0% 59 2,46 0,492 0,717 **6,197 

5 40 2
Верность 37 92,5% 89 2,41 0,742 -0,717 -0,935 

Разрушение 
традиций 1 2,5% 3 3,00 0,025 0,767 **19,255 

6 40 3

Осторож-
ность 25 62,5% 54 2,16 0,450 -0,250 -0,385 

Рискован-
ность 12 30,0% 24 2,00 0,200 0,650 **5,952 

7 40 0

Уважение к 
власти 18 45,0% 38 2,11 0,317 0,117 0,156 

Недоверие к 
власти 22 55,0% 52 2,36 0,433 0,750 **2,648 
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8 40 3
Сердечность 29 72,5% 68 2,34 0,567 -0,450 -0,659 

Холодность 8 20,0% 14 1,75 0,117 0,683 **11,035 

9 40 2
Подчинение 6 15,0% 11 1,83 0,092 0,550 0,750 

Самостоя-
тельность 32 80,0% 77 2,41 0,642 0,733 **13,615 

10 40 2

Устремлен-
ность в про-
шлое

8 20,0% 15 1,88 0,125 0,467 0,651 

Устремлен-
ность в буду-
щее

30 75,0% 71 2,37 0,592 0,717 **11,310 

11 40 3

Законопос-
лушность 33 82,5% 69 2,09 0,575 -0,542 -0,890 

Анархия 4 10,0% 4 1,00 0,033 0,608 **14,834 

12 40 4
Уступчивость 19 47,5% 37 1,95 0,308 0,033 0,051 

Соперниче-
ство 17 42,5% 41 2,41 0,342 0,650 0,780 
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Национальности и родные языки Молдавии: 
декларируемая и официальная информации 

С 12 по 25 мая 2014 г. в Республике Молдова проводилась Перепись на-
селения и жилищного фонда. Первоначально она должна была пройти 1-14 
апреля, но по финансовым причинам была отложена. 46% бюджета переписи 
должны были быть профинансированы из внешних источников [1]. Спонсо-
ром этого мероприятия стала Румыния, что подтвердил румынский посол в 
Кишиневе Мариус Лазуркэ. Причем по его словам, для Бухареста было важно 
выяснить, «сколько молдавских граждан считают себя румынами» [2].

Во время и после ее проведения как прорумынские силы [3], так и их оп-
поненты [4] высказывались касательно многочисленных, на их взгляд, нару-
шений и подлогов.

Касательно озвученных в будущем результатов нет полного единодушия. 
Как полагает директор кишиневского Института общественных политик Ар-
кадий Барбарошие, идентифицировать себя как румыны могут от 7 до 15% 
жителей страны [5].

В свою очередь руководитель Центра демографических исследований в 
Молдове доктор хабилитат социологии Ольга Гагауз считает, что соотношение 
представителей различных национальностей в Молдове не измениться [6]. 

Однако сами результаты переписи зачастую отражают реальную картину 
весьма приблизительно. В них национальность и родной язык фиксируются 
только на основе устного заявления. Большое влияние оказывает и тот факт, 
перед кем декларируется идентичность и язык. Часть населения отказывается 
отвечать на вопрос о национальной принадлежности и языке или делает это 
неискренне. К примеру, при переписи 2004 г. в Республике Молдова 14 020 
чел.  (0,4% населения) не указали свою национальность, а 14 108 - свой язык 
[7]. Ставят исследователи вопрос о приписках [8] и о влиянии «политического 
фактора» [9].

В свою очередь, несоответствие между декларируемой и официально фик-
сируемой идентичностью может привести к изменению соответствующие за-
писи в документах [10]. 

В материале «Этносы и языки Молдавии по результатам переписи 2004 г. 
и данным ГП «Центр государственных информационных ресурсов "Registru"» 
[11] мною была предпринята попытка сравнить результаты переписи населе-
ния Республики Молдова 2004 г. (декларируемая информация) с данными ГП 
«Центр государственных информационных ресурсов "Registru"» 2004 и 2012 
гг. (официальная информация).

Оказалось, что, несмотря на незавершенность процесса документирования 
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и отсутствие полных сведений о населении в возрасте до 16 лет, число при-
знавших по состоянию на 1 января 2012 г. материнским языком русский соста-
вило 524 885 чел. (по переписи 2004 г. - 380 796 чел.), румынский - 207 840 чел. 
(по переписи - 558 508). Румынами, по тем же данным, записали себя только 
3 087 чел. (по переписи - 73 276) [12].

Существенная разница между декларируемой и официальной информаци-
ей вызвала необходимость проведения более широких исследований. Особый 
интерес вызывают материнские языки 12 наиболее крупных (численностью 
свыше 1000 чел.) этносов Молдавии: молдаван (по переписи 2004 г. - 2 564 
849 чел.), румын (73 276), русских (201 218), украинцев  (282 406), гагаузов 
(147 500), болгар (65 662), евреев (3 608), армян (1 829), белорусов (5 059), 
немцев (1 616), поляков (2 383), цыган (12 271), которых, по данным переписи 
2004 г., было 3 361 677 чел. (общая численность граждан составила 3 383 332 
[13]), т.е. составляющих 99,36% от всего населения Молдавии.

По данным ГП «ЦГИР "Registru"» на 1 января 2012 г. на учете состоя-
ли 3 451 122 чел. (по данным Национального бюро статистики Республики 
Молдова – 3 559 541 [14]).  Из них 2 461 910 молдаван.  У 1 909 330 из них 
материнский язык – молдавский, румынский – у 213 972, русский – у 83 681, 
украинский – у 1034 (остальные назвали другие языки, в т. ч. гагаузский – у 
295, болгарский – у 302, идиш – у 6, белорусский – у 27, польский – у 2, армян-
ский – у 5, цыганский – у 97).  

На 1 января 2014 г. из 3 564 139 граждан (по данным Национального бюро 
статистики РМ - 3557,6 тыс. чел. [15]), 2 502 032 записались молдаванами. Из 
них 1 894 284 чел. признали родным языком молдавский, румынский – 214 035, 
русский – 84 791, украинский – 1027. Остальные указали другие языки (гага-
узский – 293, болгарский – 297, идиш – 6, белорусский – 27, польский – 2, 
армянский – 5, цыганский – 99).

Как видно из данных, за прошедшие годы несколько сократилось количе-
ство молдаван, признающих своим родным языком молдавский, также немно-
го возросло число признавших родными языками румынский и русский. 

Данные ГП «ЦГИР "Registru"» позволяют сделать вывод, что официально 
среди молдаван количество носителей румынского языка значительно ниже, 
чем указано в переписи 2004 г. (481 593), а русского (63 290) [16] - выше.

Согласно информации ГП «ЦГИР "Registru"», румынами признали себя 3 
181 чел.  по состоянию на 1 января 2010 г., 3220 - на 1 января 2012 г., 3 082 - на 
1 января 2014 г. 

На 1 января 2010 г. родным румынский язык признали 2 167 из них, мол-
давский – 519, русский – 226.

На 1 января 2012 г. - соответственно 2 175, 523 и 247. 
На 1 января 2014 г. - 2 132, 512 и 241.
Русскими задекларировали себя 189 003 гражданина по состоянию на 1 

января 2010 г., 186 229 - на 1 января 2012 г., 183 403 - на 1 января 2014 г.
Большинство из них признало материнским языком русский (на 1 января 
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2010 г. – 170 064, на 1 января 2012 г. – 167 994, на 1 января 2014 – 164 798 чел.).
Украинцами записали себя 260 010 граждан по состоянию на 1 января 2010 

г., 255 961 - на 1 января 2012 г., 251 599 - на 1 января 2014 г.
Большинство украинцев признало материнским языком русский: на 1 ян-

варя 2010 г. – 143 064 (украинский – 79 170, молдавский – 12 062, румынский 
– 1 239), на 1 января 2012 г. – 142 029 (украинский – 77 574, молдавский – 11 
995, румынский – 1 250), на 1 января 2014 г. – 139 908 (украинский – 75 586, 
молдавский – 11 800, румынский – 1 232)).

Русский язык является материнским для значительной части гагаузов и 
болгар.

На 1 января 2010 г.  из 128 854 гагаузов назвали русский материнским 12 
7174 чел. (гагаузский – 104 547), на 1 января 2012 г. из 129 900 – 13 411 (гагауз-
ский – 104 662), на 1 января 2014 г. из 129 985 – 13 699 (гагаузский – 103 693).

Для 62 171 болгар на 1 января 2010 г.  русский являлся материнским для 
17 625 чел. (болгарский – 36 418), на 1 января 2012 г. из 62 222 – 17 777 (бол-
гарский – 36 051), на 1 января 2014 г.  из 62 310 – 17 699 (болгарский – 35 560).

Для значительной части представителей остальных крупных националь-
ных меньшинств (кроме цыган) русский язык также является материнским.

По состоянию на 1 января 2014 г. из 3 737 евреев русский язык назвали 
родным 3 066 чел., из 1 777 армян – 1 070, из 5 384 белорусов - 4 372, из 1 
898 немцев - 1 382, из 2 236 поляков – 1 775, из 14 005 цыган – 962 (для 9 876 
родной язык - цыганский, для 1 853 – молдавский, для 106 – румынский).  Со-
гласно переписи 2004 г., в Молдавии для 625 из них материнским языком был 
русский [17].

Наибольшее число носителей русского языка, помимо русских, составля-
ют украинцы и молдаване. Причем родным русский язык был для 55,6% укра-
инцев (по данным на 1 января 2014 г.). Это объясняется тем, что большинство 
нынешних украинцев – потомки русинов, коренного населения Карпато-Дне-
стровских земель, а попытка их украинизации, предпринятая в 50-е гг. про-
шлого столетия была кратковременной и особого успеха в условиях создания 
национальной Молдавской ССР не имела.

Согласно данным ГП «ЦГИР "Registru"», на 1 января 2014 г., молдавский 
язык материнским признал 1 921 621 чел., румынский – 219 588, русский – 
582 158, украинский – 77 029, гагаузский – 104 649, болгарский – 36 429, цы-
ганский - 10 021.  

Снижение численности граждан, в частности представителей националь-
ных меньшинств, вызвано, помимо ассимиляционных процессов, выездом 
граждан на постоянное место жительства за рубеж. Согласно информации 
ГП «ЦГИР "Registru"», по состоянию на 1 июня 2014 г., за границу выехали 
100 050 граждан (в т. ч. в Россию – 32 451, на Украину – 27 791, в США – 
14 992, в Германию – 12 047, в Израиль – 7 113, в Белоруссию – 2 318, в Канаду 
– 588, в Чехию – 442) [18].

Таким образом, несмотря на ассимиляционные и иммиграционные про-
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цессы, молдавский (для 53,92% населения, состоящего на учете в ГП «ЦГИР 
"Registru"» по состоянию на 1 января 2014 г.) и русский языки (16,33%) явля-
ются материнскими для значительной части населения Республики Молдова.

Русский язык был официальным языком Молдавского княжества с начала 
образования до начала XVIII вв., Пруто-Днестровских земель (Бессарабии) с 
1812 по 1918 гг. и МССР с 1940 по 1941 гг. и с 1944 по 1991 гг.

Поэтому выдвигаемое национальными меньшинствами требование о вве-
дении вторым государственным языком русского вполне оправданно и имеет 
схожие аналогии в других европейских странах.

К примеру, официальными языками Швейцарии являются немецкий, 
французский, итальянский и частично ретороманский. Причем германо-швей-
царцы составляют 65 % населения, франко-швейцарцы - 18 %, итало-швей-
царцы - 10 %, ретороманцы - около 1 % населения [19].

В Финляндии два государственных языка - финский и шведский, хотя в 
настоящее время большинство населения говорит на финском языке (91,5 %), 
а на шведском всего 5,4 [20].
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Николай МОСТОВОЙ 
Тараклийский  государственный  университет им. Гр. Цамблака

ЦЬІГАНЕ В ТАРАКЛИИ: ПЕРВЬІЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Цыгане – одно из самых многочисленных этнических меньшинств Мол-
довы. Однако на самом деле наши представления об этом народе, его исто-
рии, обычаях, обрядах, образе жизни во многом основаны на мифах и ложных 
стереотипах. К сожалению, у цыган нет своей письменности, они пользуются  
письменностью тех народов, среди которых они живут.  Их библия до сих пор 
не написана, как и великолепный свод цыганских сказок.

Столетия минули с тех пор, как, увлекамые непонятой силой, покинули 
свою дальнюю родину и разбрелись по свету черноволосые, смуглолицые 
люди – цыгане. Едва ли отыщешь государство, где бы они, не проживали. Цы-
гане – загадочные интересные люди, специфический образ жизни которых за-
влекает. Их необычный внешний вид и непонятный язык резко выделяет цы-
ган на фоне других народов.

Цыган можно назвать народом недоступным. Кто они, цыгане, откуда 
пришли, где их родина? – даже эти вопросы до недавнего времени оставались 
без ответа. Именно эта недоступность, неизвестность и возбуждает интерес по 
отношению к этому народу.

Именно таким и складывается общественное мнение о цыганах. Будто и 
не люди они вовсе, по другим законам живут. А раз так, и отношение к ним со-
ответствующее. Чаще всего – враждебное, в лучшем случае – настороженное, 
чему они и помогали своей замкнутостью. Со словом цыгане возникают ас-
социации непостоянства и неусидчивости. Между тем истинная жизнь цыган 
полна красоты и мудрости. Эти люди настоящие птицы, корольки, которым 
чуждо однообразие повседневной жизни, находясь в постоянном движении и 
поиске приключений. Племена цыган дики и странны. Это племена, бороздя-
щие земные пути, пьющие, поющие, пляшущие в полночь у костра. Удивляет 
их горькое право не иметь ни кола, ни двора (8).

Такой вольной, неукротимой, беззаботной, свободной, дикой жизни цы-
ган порой можно позавидовать и она действительно завлекает и манит. Имен-
но поэтому о цыганах складывалось много мифов, сказок, песен и легенд. Во 
многих из этих легенд говорится, что родиной цыган является Египет. Но по-
сле сопоставления, цыганского языка с санскритом, возникла гипотеза, что 
цыгане – выходцы из Индии. Оттуда они вывозились рабами и распределялись 
по городам и селам. Можно предположить, что к моменту исхода из Индии, 
они были этнически и этнографически однородны. Но позже, живя в тесном 
контакте с другими народами, они впитывали чужой язык, обычаи, культуру. 

Когда речь заходит об образе жизни цыган, возникает эпитет кочевой: это 
определение верно лишь отчасти. В мире проживает немало кочевых народов, 
но цыгане совершенно не похожи на них. Да и кочевье цыганское совсем иного 
свойства. Например в Испании, Венгрии, Болгарии немало цыган постоянно 
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жили оседло. Некоторые этногруппы вели полуоседлый образ жизни, особен-
но цыгане, которые специализировались на каком-либо ремесле. Их таборы 
обычно останавливались возле больших городов или в достаточно густона-
селенных местах, то есть там, где более вероятен спрос на ремесло. Дома цы-
гане строили с таким расчетом, что в них можно было прожить достаточно 
длительное время и годами оставались на одном месте. Такое передвижение 
кочевьем назвать нельзя. И все же кочевой образ жизни цыгане ведут и по сей 
день. Нельзя точно объяснить  этот феномен. Однако некоторые объективные 
причины его назвать можно. Необходимость добывать хлеб насущный застав-
ляла их вновь  и вновь идти на контакты. В такой ситуации единственно воз-
можным был кочевой образ жизни, делавший цыган и контактными и неуязви-
мыми. Не давал цыганам засиживаться на месте поиск заработка (9).

Общеизвестно, что цыганская культура –  одна из самых старинных в мире. 
В большей мере из-за отсутствия государственности или вследствие кочевого 
образа жизни многие образцы как устного народного творчества, так и пись-
менного, утеряны. Но, несмотря на это, есть в их жизни еще много фактов и 
моментов, которые отсутствуют у других народов. Например, самое страшное 
наказание для цыгана – лишение права  принадлежать  к цыганскому обще-
ству. Это наказание применялось  в случае особо тяжких преступлений и при 
некоторых других обстоятельствах.

Короткие волосы – это символ бесчестия. Волосы остригали изгнанным и 
изолированным. До сих пор цыгане избегают  совсем коротких стрижек. Серь-
га в одном ухе у цыгана означает, что он единственный сын в семье (10). Их 
особенное национальное блюдо  – ёж  (жаренный или тушенный).  Во время 
праздников считается невежливым по отношению к присутствующим  сильно 
напиваться. Очень часто  на праздниках «дежурят» молодые люди  (которым 
все равно нельзя пить при старших), в обязанность которых входит предотвра-
щать конфликты и помогать празднующим  соблюдать  меру.

Культ детства настолько силён, что у цыган распространен обычай усы-
новления  (которое часто происходит даже при наличии собственных детей). 
В дом, где есть ребенок или дети, цыган, по цыганскому этикету, должен взять 
угощение или небольшие подарки. Если ребенку в гостях у цыгана понрави-
лась какая – то вещь, принято предлагать ее в подарок.

Чем более успешна женщина как мать (то есть чем более успешно она 
воспитывает своего ребенка или детей, по мнению цыганского общества), тем 
весомей ее мнение и положение в обществе).

Личные вещи умершего и вещи, которых касался умерший перед смертью, 
считаются нечистыми и хоронятся с ним. То же касается вещей женщины по-
слеродового периода: они «оскверняются» и уничтожаются. Причиной при-
страстия к золотым украшениям цыганок полагают страхование женщины от 
нищеты в случае развода. Если муж из дому погонит, то может не дать с со-
бой денег и не разделить имущества, но серьги- кольца срывать вряд ли будет. 
Многие цыгане освоили гипноз  и зачастую применяют его не в благих целях.

Общеизвестно, что для многих цыганских народов было характерно заня-
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тие музыкой, танцами, пением. Цыганский народ весьма одарен музыкально, 
многие цыгане имеют от природы поставленный голос, наследуемый ими от 
своих предков, которые в древности принадлежали к касте танцоров, певцов 
и музыкантов.

Практически все цыгане занимаются гаданием. Это традиционное ис-
кусство цыганских женщин (мужчины гадают редко). Считается, что даром 
предсказывать судьбу, снимать сглаз и порчу, лечить гипнозом обладают лишь 
отдельные личности независимо от национальности. Само по себе гадание 
овеяно ореолом таинственности. Бытует мнение, что научиться гаданию недо-
статочно, гораздо важнее получить этот дар от предков.

В цыганской семье существует целый ряд прав и обязанностей: у мужчины 
и женщины в цыганском обществе- свои традиционные права и свободы, ко-
торые в корне отличаются друг от друга. Это разделение прав и обязанностей- 
очень важная сторона менталитета цыган.

Мужчина в цыганской семье, как и в любой другой семье-глава семьи, 
рода, табора. С самого раннего детства он воспитывается как продолжатель 
дела своего отца или деда, как и все мальчики в полных семьях. Основная жиз-
ненная ориентация будущего мужчины в цыганском сообществе- «создание 
крепкой семьи и передача традиционного образа жизни своим потомкам».

С другой стороны, цыганская женщина-мать продолжательница не только 
рода своего мужа, но и самого цыганского народа. Для цыганских женщин «за-
кон» -неписанные правила поведения, которые регламентируют их поведение 
в семье отца до замужества, и в семье мужа после свадьбы. Пожилые женщи-
ны пользуются у цыган почетом и уважением. Как уже упоминалось выше, 
цыгане вывозились из Индии и распределялись по городам и селам. В Молдо-
ве практически в каждом городе и селе проживают цыгане.  Соответственно 
много цыган заселялось и в Тараклии. 

По мнению известного тараклийского краеведа Петра Кайряка первые цы-
гане были заселены в Тараклии 1809-1830 годах и селились они в северно-
восточной части населенного пункта. Об этом говорит знаменитый в городе 
колодец, который до недавнего времени жители называли „циганското геран-
че” (2, с. 50 ). Цыгане занимали значительное место не только в хозяйственной 
жизни, но активно включались в общественно-культурной жизни Тараклии. 
Большим авторитетом пользовавался в начале ХХ века учитель школы цыган 
Еремия Петрович Андонов, который в революционные 1917-1918 гг. возглав-
лял местный комитет крестьянских и солдатдсих депутатов ( 2, с. 51). 

Однако многие семьи проживали в Тараклии недолго. Поэтому очень раз-
нятся сообщения о количестве цыган в Тараклии. Согласно всеобщей  перепе-
си населения  Румынии 1930 года, эта общность здесь составляла  54 человек 
(7, с. 275).  В свою очередь П. Кайряк указывает, что в  в 1935 году тут имелось 
четырнадцать цыганских семей: Чеботарь, Букур,  Цынарь, Брударь. Калда-
рарь, Радуканы и др.,  общей численностью 81 человек (2, с. 51). Шестнадцать 
цыган были участниками второй мировой войны, из которых только четверо  
вернулись живыми (2, с. 50).  
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В советские времена цыгани Тараклия включались в общественно-хозяй-
ственную жизнь. Особенно известен Федор Георгиевич Калдарь, который ра-
ботал в колхозе имени Кирова, а потом – в „Родине”. Вот как он пишет П. 
Кайряк” „О его опрядности, красоте его коня и повозки ходили легенды. Он с 
удовольствием возил детей на ковозке в садик. Его трудолюбие служило  при-
мером для других” ( 2, с. 51).

В настоящее время в Тараклии проживают  более 250 ромов, вместе с деть-
ми. Из них многие работают или учатся за рубежом, многие – по месту жи-
тельства.  Дети посещают детские сады, школы, после чего многие получают 
также и высшее образование, а некоторые  и по два (в основном женщины). 
Старые люди  занимаются домашним хозяйством, ведут домашнюю работу,  
отдыхают. Длительность  жизни у цыган не мала. Самые большие долгожи-
тели, зафиксированные в Тараклии: Чеботарь Михаил, проживший 102 года, 
Чеботарь Ефросинья – 104 года. В основном люди проживают  около 86-90 лет 
(9). Все цыгане в Тараклии православные.

Большинство ромов были чоботарями (сапожниками), некоторые были чо-
канарями (кузнецами). Были также кангляри-люди, делавшие гребешки, лоа-
ри- люди, занимавшиеся чугунами, ведрами, фусари-люди, изготавливающие 
веретена, ложки, миски и т. д.

Большое внимание цыгане Тараклия уделяют праздникам, которые празд-
нуют и по-старому и по-новому стилю. Например: Рождество Христово, Но-
вый год. Чтится Пасха. Все праздники цыгане проводят очень весело. Они со-
провождаются веселой музыкой и задорными танцами. Музыка и танцы – не-
отъемлемая часть цыган. Вся их жизнь – танец  (6).

Сам барон тараклийских цыган - Иван Николаевич Чеботарь - учился в му-
зыкальном хореографическом отделении при Министерстве культуры и после 
работал художественным руководителем  в танцевальном ансамбле «Самоде-
ятельность  колхоза  Родина» в Тараклии. Руководителем тарафа был Николай 
Иванович Тодоров, танцевальным коллективом руководил Иван Николаевич 
Чеботарь, вокалом – Василий Михайлович Гарановский. За время работы, кол-
лектив был одним из ведущих  в районе (8).

Музыкой сопровождаются также и свадьбы, и проводы. Девушки и моло-
дые люди выходят замуж и женятся с 16 лет и выше. Свадьбы  сопровождают-
ся большим размахом, поэтому приготовления к свадьбе ведутся долго и ожив-
ленно. Цыгане к свадьбе выбирают наряды  ярких цветов: желтые, оранжевые, 
красные, розовые и т.д. Готовится богатый стол (10).

Огромное значение цыгане придают кухне, и она у них очень  разнообраз-
на. На всех праздниках обязательно должны быть приготовлены: ягнятина, 
индюки, рыба на листьях с овощами,  холодец, голубцы. На столе также и раз-
нообразные напитки: коньяк, водка, вино – чаще всего для старых людей. Не 
обходится также и без сладкого стола. На цыганской свадьбе некогда скучать. 
Цыгане веселые люди. Они оживленно и шумно разговаривают за столом, 
пьют, поют и танцуют. Между собой цыгане говорят на родном цыганском 
языке. Но многие из них знают по четыре- пять  языков, так как их семьи жи-
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вут в смежном виде: цыганский, болгарский, молдавский, русский, некоторые  
гагаузский и т.д. ( 10, с. 51).

Религия у цыган г. Тараклии православная. Многие из них придерживают-
ся  постов, в основном  на Рождество Христово и на Пасху.

В Тараклии цыганские семьи находятся на разном социальном уровне. 
Прослеживается социальное неравенство. Есть семьи которые живут доста-
точно обеспеченно, ни в чем не нуждаются и в то же время есть бедствующие 
семьи, где царит  нищета, где люди нуждаются в помощи и поддержке. Иногда 
из  безвыходности, когда нечем накормить  или одеть детей, семью, не имея 
работы – цыгане вынуждены просить помощи.  Много цыгане ходят из дома в 
дом,  прося хозяина помочь чем сможет. Иногда они это делают из  безвыход-
ности, когда действительно нуждаются, а иногда – по привычке или по при-
меру. 

Более века назад поселились цыгане в Тараклии. За огромный промежуток 
времени, живя на этой территории , они переняли и много  местных традиций 
и обычаев, но сохранили и свои. Поэтому теперь их жизнь стала намного бога-
че, красочней и интересней ( 4 ).

Поминальные обряды цыган с течением времени претерпели глубокие из-
менения , что привело их к трансформации , редукции, а в отдельных случаях 
к исчезновению.

Большинство описанных поминальных обрядов исполняется редко , из-за 
экономических проблем и т.д., магический смысл их давно утрачен, а совре-
менному молодому поколению почти не известны и сами ритуалы .Лишен-
ные своей социальной основы,  обычаи и обряды повсеместно забывались и 
прощались.. Но особенно красочные и интересные элементы поминальной об-
рядности  сохраняются и модифицируются. Некоторые поминальные обычаи 
и обряды впитали черты местного,(молдавского, болгарского и гагаузского) 
колорита. 

В похоронной обрядности самобытна традиция выделять по форме муж-
ские и женские намогильные плиты, своеобразны и более ярко выражены, чем 
у соседних народов, представления о «нечистоте» покойника. Специфичны 
также формы отдельных намогильных плит, виды знаков на них. Некоторые из 
этих самобытных элементов, видимо, являются реликтами отдаленных эпох. 
Их дальнейшее изучение позволит осветить новые страницы истории культу-
ры народа, его этногенетические этнокультурные контакты в прошлом. 

Цыганская жизнь, возможно, и интересна и заманчива, но и достаточно 
сложна. И все же ни один цыган не променял бы ни на что свою цыганскую 
жизнь    

Особо надо отметить и четкое  понимание  каждым цыганом своего места 
во времени и в пространстве. Он ощущает  себя принадлежащим к семье, к 
роду, к родовой группе, которая могла возникнуть за сотни лет до его рожде-
ния.

Образ жизни цыганской семьи и каждого из его членов от рождения  до 
смерти  достаточно жестко регламентирован  бесчисленными ритуалами, под-
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чинен интересным и многообразным традициям. 
Можно удивляться стойкости бытования цыганских ритуалов, пришедших 

из древности или заимствованных, но только благодаря  тому , что цыгане не-
уклонно их соблюдают, они смогли уцелеть как народ, не ассимилироваться не 
лишится своего национального лица, хотя всю свою историю находились на 
положении изгоев. 

Ритуалы и обряды, о которых  было рассказано , у цыган не отнять, с ними 
они рождаются и умирают. Цыгане сохранили  свои обычаи, чтобы не сгинуть  
в веках, не пропасть среди других народов земли. Они неотъемлемая часть  
цыганского бытия. 

Что же будет с цыганами, пока не воцарится гармония в человеческом об-
ществе? «Там» где они в своих странствиях задерживаются, чтобы немного 
отдохнуть, навстречу их прибытию спешит предупреждение: «Цыгане идут! 
Цыгане! – странный народ без прошлого и без будущего…»
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РОЛЬ ЖЕНЩИНЬІ В ТРАДИЦИОННОЙ БОЛГАРСКОЙ 
СЕМЬЕ – РОЖДЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ НА 

ПРИМЕРЕ СЕЛА ВАЛЯ-ПЕРЖА  
За вас, о българки чудесни,

В душата ми се раждат песни.
…Раждате с любов в сърцата

На българския род децата.
Генка Богданова

Приступая к данной работе, я испытывала некое волнение. Несмотря на 
то что, тема мне очень интересна и близка, я  сомневалась смогу ли раскрыть 
ее, найду ли нужный материал, смогу ли разговорить своих информаторов. К 
счастью, оказалось, что есть авторы, которые уже отразили образ бессараб-
ской женщины в своих произведениях. Среди них, например, Н.С. Державин 
«Болгарские колонии в России», Ив. Георгиева «Човек и обществото в народ-
ния мироглед».

Однако, прежде всего, благодарна своим информаторам: жительницам села 
Валя-Пержей, Пулевой Елене Х. 1944 г.р., Вылковой Марии 1922 г. р., Михай-
ловой Лукерии Петровне 1937 г. р., которые с удовольствием рассказывали об 
интересующей меня теме. Они с ностальгией вспоминали прожитые годы  и 
постоянно проводили параллель с сегодняшним временем. Воспоминания им 
были весьма приятны. Ведь повествовали они о себе – простых болгарских 
женщинах.

Писать о женщине всегда сложно. И мне,  как представителю этого пола, 
тоже нелегко. Сложно из-за того, что сомневаешься, а можно вообще постичь 
женщину и чем собственно измеряется бессарабская болгарка - красотой, до-
бротой, искренностью, а может, трудолюбием? Женщиной охватывается все 
- от наименьших мелочей до тончайших нюансов. В то же время писать о жен-
щине всегда интересно. Это как познание неопознанного, путешествие в не-
известное, преодоление непреодолимого, поиск несуществующего. Интересно 
размышлять о женщине в ее разносторонности, понимая при этом, что все со-
ображения не более, как предположение. Как же понять умом сверхъестествен-
ную силу материнской любви? А силу женского характера, его твердость? 

В разные времена женщины несли в себе свет нежности, чистоты, целому-
дрия - лучшие женские качества для всех времен и народов, в том числе и для 
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болгар. Основная моя задача – показать болгарскую женщину не только как 
хранительницу домашнего очага, но и как хранительницу обычаев и традиций 
народа. 

Основная функция женщины, как это предопределено самой Природой, 
– рождение и воспитание детей. Ожидание и рождение ребёнка, родины и кре-
стины, – важные моменты в жизни каждой семьи. Болгары не являются ис-
ключением. Они создали и сохранили достаточно яркий ритуальный комплекс 
празднования данного торжественного события. В этих обрядах и обычаях 
прослеживается забота о здоровье роженицы и младенца. Вместе с тем, целый 
ряд магических действий направлен на «защиту» от возможного воздействия 
«нечисти» на семью и общину в целом.

В период беременности болгарка соблюдала ряд строжайших запретов. 
Несмотря на то, что до последних дней она работала в поле и продолжала вы-
полнять работу по дому, свекровь и другие члены семьи следили, чтобы она не 
перетруждала себя. Согласно поверьям, она не могла садиться на пустые вёдро 
или торбу, потому как младенец будет голодным. Не должна была перескаки-
вать через канавы, чтобы ребёнок не удушился. Ей не разрешали смотреть на 
огонь – если она схватится за какую – то часть своего тела, у младенца – на том 
же месте – будет родимое пятно. Также не стоило бить кошку или собаку – под 
угрозой таких же последствий.

Кроме того, оберегали её от взглядов, чтобы не сглазили «плохие люди». В 
таких случаях на руке женщины нередко можно было увидеть красную нитку. 
Беременной запрещалось приближаться к колодцу. Считалось,  что она может 
испортить в нём воду. Нельзя было есть голову рыбы, иначе у ребёнка будет 
хриплый голос и т.д. 

Своевременно гадали о поле будущего ребёнка. Кто-то незаметно посыпал 
на макушку беременной щепотку соли. Если она потрёт после этого нос, то 
будет девочка, а если подбородок, то мальчик. Старушки смотрели на форму 
живота, лицо и другие признаки, предугадывая пол будущего ребёнка.

До 1950–х гг., когда создали ФАПы (фельшерско–акушерские пункты), в 
родах главную роль играла повитуха (баба). Их бывало 3–5 на все село. Удач-
ные роды раньше связывали, прежде всего, с опытом бабки-повитухи. Это 
была опытная пожилая женщина, обязательно имевшая своих детей и здоро-
вая. К ней обращались не только для принятия родов, но и как к сельскому «пе-
диатру», «гинекологу», гадалке, способной предсказать будущее и предотвра-
тить воздействие сглаза. Она была уважаемым гостем на свадьбе, семейных и 
календарных торжествах. Особое чествование «бабы» проходило на традици-
онный праздник «бабинден». В этот день, как повествует Н.С. Державин, «Все 
молодые женщины ,которые в предыдущие годы имели ребенка ,собираются у 
своей бабки – повитухи; приносят с собой по куску мыла ,хлеб, кушания….» 
Со временем такое отношение к себе стали испытывать и акушерки.

За бабой посылали кого-нибудь из членов семьи. Она приносила различ-
ные травы, «престилку» (фартук) и святую воду. После её появления в доме 
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все мужчины покидали комнату. После родов баба оставалась с роженицей 
и проводила адаптационно-восстановительный курс (лехуса). Она же первый 
раз купала ребёнка (в последующие дни  это делала либо мать новорождённо-
го, либо бабушка). 

Раньше бытовал устойчивый набор подарков для такой акушерки: миска 
муки, хлеб, курица, мыло, отрез ткани (пешкир или престилка), вино или вод-
ка.

Малка пита – болгарский ритуал празднования рождения ребёнка. «Бабка 
вместе со свекровью пекут хлеб – питу». Обычно этот ритуал проводился на 
2–3 день после родов. Собиралась только рожавшие женщины из семей род-
ственников и соседей. Они приносили подарки ребёнку, материал на пелёнки, 
хлеб. В этот день благодарили бабу, желали здоровья роженице и младенцу.

На 20–30-й день после рождения ребёнка устраивали гуляма пита или 
пануда (иногда она совпадала с крестинами). В этот день вновь собирались 
только женщины, но их состав уже не был ограничен близким кругом лиц. Они 
приносили подарки для ребёнка, курицу, печенье, ракия (водку), пекли питу. 
На гуляма пита приходила повитуха. Ей роженица дарила миску с мукой, и 
только после этого все садились за стол. 

По болгарским обычаям, родившая женщина ещё 40 дней после родов счи-
талась «нечистой». Она находилась в комнате вместе с матерью и не должна 
была выходить на улицу, ходить босиком. Строго следили за тем, чтобы в эти 
дни не оставались на ночь висеть пелёнки – роженица могла стать «черптиса-
на» (у неё будет болеть голова, пропадёт молоко). Она не выходила после за-
хода солнца со двора и не оставляла ребёнка одного в комнате, если возникала 
такая необходимость, то рядом с младенцем оставляли ножницы или нож.

Для только родившегося ребёнка и его матери некоторое время необходи-
мы были определённые охранительные действия от «сглаза» и «порчи». Мать 
до 40 дней носила красную нитку на талии, а ребёнку завязывали ниточку на 
руке. Роль оберега выполнял также чеснок, который клали новорождённому в 
колыбель. Нередко ребёнку вешали на шапочку с теми же целями «намисто» 
или к одежде крепили мешочек с травами (мускичка – торбочка, бусилик и 
фесля - травы). 

По истечении указанного срока, роженица шла в церковь на молитву. По-
сле этого существовавшие ограничения снимались. На 40–й день крестили ре-
бенка. Если в семье дети часто умирали, то ребенка крестили сразу же в день 
его рождения, либо на следующий. Нередко такие обряды сопровождались 
троекратным погружением младенца в воду бабой.

Крёстными родителями ребёнка были кръстники – семейная пара. Родите-
лей ребёнка по отношении к кръстникам называли кумцами. 

В церковь крестить ребёнка несла кума, она же брала с собой отрез мате-
рии (хаса). За крещение расплачивался кум, либо отец ребёнка. После креще-
ния, передавая ребёнка матери, крестная говорила: «взяла еврейчика, а отдала 
христианинчика». Мать при крещении не присутствовала. Ребёнок до креще-
ния считался «нечистым», поэтому вода, в которой его купали, выливалась 



286

туда, где люди не ходили.
Показателен был и выбор имени ребёнку. Если он родился на большой 

религиозный праздник, то его называли в честь данного святого. В других же 
случаях соблюдалась следующая традиция: первому сыну давали имя деда по 
линии отца, второму – по линии матери. Аналогично поступали и с девочка-
ми. Мать, родившая ребенка, никакого значения не имела при выборе имени 
ребенка. Ей даже в голову не приходило предложить свой вариант. Эти обычаи 
начинают забываться с середины XX века, но в некоторых болгарских семьях 
существуют и сейчас.

Вечером по случаю крещения ребёнка, устраивали обед. Каждый пришед-
ший приносил подарки, курицу, хлеб. Кръстница приносила одеяльце, шапоч-
ку и другие подарки для ребенка. Она одаривала ребенка. Все приглашенные 
наблюдали, что она дарит. Она, конечно, основательно готовилась к этому ме-
роприятию, чтобы выглядеть со своими подарками достойно.

Кумовья и кумцы поддерживали отношения друг с другом. Кумцы прове-
дывали крёстных родителей на Великден (Пасху), Масленицу. А кумица всег-
да должна была быть «правой рукой» для своей кумы. Какое бы мероприятие 
не  проводилась у кумы, кумица всегда должна была быть первой в оказании 
помощи (чамур, свадьба, похороны и т.д.).

Когда ребёнок делал первые шаги, то мать или бабушка пекла пристапулку 
– маленькую лепёшку, которую мазали мёдом. Согласно обычаю, эту лепёшку 
должны кушать родители, а также лепёшкой угощали соседей. И бегали, когда 
ее разносили по соседям, чтобы ребенок рос активным и быстрым.

Маленькому ребенку мать отдавала всю свою любовь, делала для своего 
дитяти все, что подсказывали ее любовь и знания. Но многочисленные обя-
занности отвлекали ее от младенца, особенно в сезон полевых работ. Матери 
грудных детей трудились наравне со всеми другими членами семьи. И совсем 
маленьких детей забирали с собой в поле и, если шли пешком, то несли их на 
спине, положив в специальные торбы (десаги), так как в руках несли орудия 
труда. В поле для малышей устраивали некоторое подобие шалаша из четырёх 
состыкованных вверху кольев с накинутым  на них покрывалом.

Мать, всегда занятая по хозяйству, не могла уделять много времени уходу 
за ребенком и часто предоставляла его самому себе. Как отмечает Н.С. Держа-
вин, «мать, занятая хозяйством, передает его или старухе, которая сама еле пе-
редвигает ноги, или одной из своих дочерей-подростков, которая обыкновенно 
была наделена уж слишком живыми ногами, словом, ребенок как в одном, так 
и в другом случае бывает представлен самому себе».

Как только ребенок начинал сидеть, его сажали на пол, и он развлекался, 
как хотел, или выпускала его на улицу бегать с другими ребятишками, когда 
ребенок уже мог ходить. В селе часто можно было встретить на улице едва сту-
пающего босыми ножками ребенка в одном платьеце. С корочкой хлеба в руке 
расхаживал он под окном дома, около которого мама или бабушка работали и 
изредка наблюдали за ребенком. 

Религиозное чувство у ребенка пробуждали очень рано. Еще когда он не 
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умел говорить и разбираться в своих впечатлениях, мать, играя с ним, показы-
вала на икону и говорила: «Дяду Божи». Но к Боженьке у ребенка, прежде всего 
,развивалось чувство страха. Когда ребенок шалил, мать грозила: «Боженька 
накажет». А когда ребенок говорил некрасивые слова, то мать говорила: «Дяду 
Божи шти утрежи езика». Ребенок пугливо смотрел на икону и смирялся. 
Молиться ребенка приучали рано. Подражая матери или бабушке, он стано-
вился рядом с ней на колени, клал руку на лоб, нагибался, целовал пол.

Передача детям религиозных знаний чаще всего велась матерями без си-
стемы, и ребенок больше учился на примере старших, чем получал разъяс-
нения от них. Специальных бесед с детьми на нравственные темы родители 
не вели, такие разговоры носили случайный характер и зависели от поводов, 
которые давали дети своим поведением. Матерью или бабушкой внушалось 
детям главным образом почтение к родителям, старшим и всякого рода на-
чальникам (поклоны при встречах). Внушалась необходимость молиться и со-
блюдать посты и праздники. Не помолившись, нельзя было садиться за стол, 
а равно и выходить из-за стола. К трудовому хлебу – за столом или вообще 
при еде – детям внушалось благоговейное чувство, а потому бросание хлебом, 
даже небрежное обращение с крошками считались просто преступлением.

В крестьянской семье существовало непреложное правило — жена обяза-
на слушаться мужа, хорошая жена не должна поступать наперекор ему. Такие 
же отношения были между родителями и детьми. Почтение к родителям счи-
талось залогом здоровой, долгой и счастливой жизни. 

Особенно большое влияние на детей имел отец, он был особенно уважа-
ем детьми, и обычно авторитет его был высок. Отцы в крестьянских семьях 
держались от детей в отдалении. Дети видели в отцах благодетелей семьи, ис-
точник всего полезного, хорошего. Авторитет этот поддерживала и мать. И в 
этом ее большая заслуга.

Болгарская женщина хорошо знала свое место в жизни. Несмотря на то, 
что она участвовала во всех сферах жизни семьи и решающую роль в вве-
дении хозяйства принадлежало ей, все же ее положение оставалось прини-
женным. Женскими сферами труда считались приготовление пищи, поддер-
жание чистоты в доме и в усадьбе, огородничество и частично садоводство на 
приусадебном участке, помощь мужчинам в некоторых видах полевых работ, 
переработка продуктов земледелия и животноводства. В болгарской семье от-
ношения основывались на патриархальных порядках, подчинении женщин 
мужчинам, младших - старшим. 

Вместе с тем, при главенствующей роли мужчин именно от женщин зави-
село здоровье и воспитание детей, а значит будущее семьи, да и всех болгар. 
Не случайно народ признавал большую роль жены в семье. Значение жены от-
ражены в целом ряде болгарских пословиц: «Мъжет се познава по жената», 
«Мъжет в къща – глава, жената – душа», «Избирай жена за акъл» и т.д. При-
мер Валя-Пержей показывает, что это целиком справедливо и для традицион-
ной болгарской семьи Бессарабии.
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FILONUL MODELAT ORGERMAN AL CREAŢIEI ARTISTICE 
ŞI PUBLICISTICE A LUI EMINESCU

Putem vorbi despre Eminescu ca despre un mare poet român cu formaţie inte-
lectuală germană. Câteva argumente legitimează această aserţiune, enunţată de M. 
Cimpoi în studiul intitulat Eminescu: modelul intelectual german [1, 33]. Influenţele 
resimţite de Eminescu au fost, datorită libertăţii spiritului său, “eminamente cataliti-
ce” în sens blagian şi nu modelatoare” – observă Zoe Dumitrescu-Buşulenga. “De-
parte de a-l supune şi a-l stăpâni, ele au fost cele supuse şi stăpânite. Ele l-au ajutat 
să se descopere, să devină în cel mai original mod el însuşi”[2, 8-9].

Lucian Blaga a semnalat – cel dintâi – fericita întâlnire a poetului cu cultura ger-
mană, care i-a înrâurit, în chip benefic, pe cei mai semnificativi exponenţi ai culturii 
româneşti, tocmai datorită naturii sale catalitice. “Mişcată de un cult primordial al 
individului, cultura germană, spre deosebire de cea franceză, care aspiră spre legităţi 
şi se propune drept model constrângător celui ce se apropie de ea, e mai curând un 
dascăl, care teorientează spre tine însuţi “[2, p. 9]. Chiar în familie Eminescu luase 
contact cu limba germană; tatăl său vorbea şi scria nemţeşte, iar boierii adunaţi în 
salonul lui Gheorghe Eminovici “erau foarte culţi, de cultură străină, se înţelege, 
îndeobşte franceză, dar şi de nuanţă germană la aceia din Bucovina”. Apoi, la Cer-
năuţi, el pătrunde în mediul german, la şcoala greco-orientală “National-Hauptschu-
le”, în 1857. Oraşul îmbina armonios ”rusticitatea Moldovei de sus cu aparenţa de 
civilizaţie occidentală a Austriei meridionale”[2, p. 47.]

În continuare, va urma cursuri la “K.K. Ober- Gymnasium”, unde avea să audi-
eze prelegerile unor faimoşi profesori. De pe atunci simţea o deosebită atracţie faţă 
de istoria antică. În Istoria universală (Weltgeschichte) a lui Weller, o carte seducă-
toare, pe care o purta cu sine şi în preumblările sale, şi în Mitologia lui G. Reinbeck 
(Mythologie für Nichtstudierende), Eminescu găsea instructive cunoştinţe “despre 
lumea antică, despre babilonieni, asirieni, perşi, inzi, egipteni, greci, romani”.

La Cernăuţi, citeşte literatură germană, în biblioteca lui Aron Pumnul, unde ia – 
cu grijă – în mâini fiecare carte. Se dovedeşte a fi un însetat cititor, ca şi un generos 
donator de carte. Primele cărţi donate de Eminescu sunt în limba germană: Theodor 
Körnersvermischte Gedichte und Erzählungen..., Wien, 1815; Mythologie für Ni-
chtstudierende von G. Reinbeck.

Toate acestea au marcat o necesară etapă de înrâurire asupra copilului şi, mai 
târziu, a adolescentului, facilitându-i-se astfel accesul la universul culturii germane. 
“Şi chiar dacă lecturile primilor ani au constat în chip precumpănitor din autori mi-
nori, din “lucruri de duzină, literatură fantastică şi sentimentală, şi printre cele bune 
hoffmannienele Erzählungen” (G. Călinescu. Viaţa lui Mihai Eminescu), valorile de 
primă mărime ale literaturii germane (inclusiv austriece, desigur) n-au  putut lipsi, 
măcar din auzite, din lumea, măruntă la început, a cunoştinţelor şcolarului (nu foarte 
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sârguincios, dar pasionat de ficţiune), vertiginos sporită însă prin lecturi amestecate 
şi incluzându-le destul de repede şi pe acelea”. Se vorbeşte despre o continuitate 
a influenţei lui Goethe asupra lui Eminescu – prin lecturi temeinice, traduceri şi 
înrudiri de ordin tipologic. Este ştiut că începuturile literare eminesciene poartă şi 
însemnul nobil al Thaliei. Marina Mureşanu Ionescu semnalează, în acest sens, fra-
pante similitudini în cazul începuturilor literare ale lui Mihai Eminescu şi Gérard 
de Nerval. În 1868, poetul este angajat ca sufleur la Teatrul Naţional din Bucureşti, 
la recomandarea lui Mihail Pascaly. Acesta, neştiind nemţeşte, îi încredinţează lui 
Eminescu traducerea lucrării lui Heinrich Theodor Rötscher, Arta reprezentării dra-
matice, dezvoltată ştiinţific în legătura ei organică. Ucenicia teatrală apoetului se 
remarcă, aşadar, prin fericite auspicii.

Prima treaptă importantă în formarea sa intelectuală o are întâlnirea cu Viena, 
“care era, pentru Eminescu, o amplificare a Cernăuţilor, cu deosebirea că, în locul 
unei societăţi germanizate aduse din toate părţile imperiului, avea de-a face acolo cu 
o germanitate autentică şi amabilă. Prutul se transformase în Dunăre, şi Volksgarte-
nul în Prater, dar în afară de palate, muzee, biblioteci, de viaţa de mare metropolă, 
dăinuia aceeaşi burghezie de tipar austriac, civilizată şi simplă” [3, 115-116].

La Viena, Eminescu s-a înscris ca “ausserordentlicher Hörer”, deci ca auditor 
extraordinar, cu posibilitatea de a audia cursuri, dar fără dreptul de a susţine exame-
ne. Din Index lectionum, rezultă limpede că a frecventat cursuri de filozofie, asistând 
la cursurile lui Robert Zimmermann: PraktischePhilosophie, Geschichte der Phi-
losophie, I. Kursus: Altertum, Philosophisches Konservatorium ş.a., la prelegerile 
lui Karl Sigismund Barach-Rappaport, Heinrich Siegel, Theodor Vogt – de filozo-
fia dreptului, pedagogie şi logică, la cursurile lui Lorenz Stein, Rudolf Ihering şi 
Ludwig Ritter von Arndts – de drept roman. Din amintirile lui Ioan Slavici, cel mai 
apropiat prieten al său, reiese că, la Viena, audiază şi cursurile lui Lorenz von Stein – 
de drept administrativ, Franz Xavier von Neumann-Spallart – de economie politică 
şi statistică, Ernst Wilhelm Brücke – de fiziologie, Joseph Hyrtl – de anatomie.

„Filozofia lui Schopenhauer era sistemul la modă atunci, precum era acum câ-
teva decenii, în Occident, intuiţionismul lui Bergson, iar Eminescu era prea filozof 
ca să parodieze o gândire, ilustrând-o prin atitudine bombastică“ – notează G. Că-
linescu. „Mizeria lui era relativă şi jovială, zilele petrecute la Viena îi sunt cele mai 
fericite şi mai active, şi apoi, cum zice Marsilio Ficino în De vita triplici: «Toţi oa-
menii care au fost excepţionali într-o artă majoră au fost melancolici», cu alte cuvin-
te, nemulţumiţi cu ce-au făcut prin raport la marea operă întrevăzută“ [3 133-134].

La Universitatea din Berlin, unde se înscrie în 1872, – de astă dată ca student 
«ordinarius» – frecventează cursurile lui Richard Lepsius – de egiptologie, Karl 
Eduard Zeller, Karl Eugen Dühring şi C.N. Althaus – de filozofie, şi Johann Gustav 
Droysen – de istorie modernă, Hermann Bonitz, Heinrich Dernburg, Karl Wilhelm 
Nitsch, Poggendorff şi Hermann Munk, Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz 
– de fizică, Karl Werder – de istorie şi artă dramatică. “După cum vedem, studiile 
urmate de Eminescu în acest timp sunt alese exclusiv din domeniul istoriei şi al fi-
lozofiei, şi orientarea lor ulterioară ne îndreptăţeşte să credem că poetul se pregătea 
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pentru un doctorat cu caracter istoric, filozofia servind ca metodă de cercetare”.
Aplecarea spre Völkerpsychologie, acea ramură târzie a ştiinţei având sorgintea 

în romantismul german, “a însemnat pentru el o adevărată coborâre în adâncuri prin 
treptele succesive (sau şi simultane) ale antropologiei, folclorului, mitologiei…”[2, 
29].

Treptat, interesul manifestat iniţial se va diminua, iar însemnările la cursuri vor 
fi statornic “subminate” de versuri şi felurite adnotări. Fundamentală pentru pregă-
tirea intelectuală a poetului, în perioada studiilor universitare, este lectura individu-
ală. Eminescu cutreiera anticariatele, în căutare de cărţi vechi şi rare, făcea note, pe 
care şi le trecea întrun Fragmentarium.

Bogate informaţii se regăsesc în memorialistica lui Ioan Slavici, importantă sur-
să a viitoarelor exegeze destinate culturii poetului. Aflăm, de aici, că Eminescu se 
arăta preocupat de filozofia popoarelor orientale, că traducea din Kant. Eminescu îi 
scrie lui Titu Maiorescu, la 5 februarie 1874, că a ajuns “relativ târziu” la cunoaşte-
rea filozofiei lui Kant.

Publicistica eminesciană relevă un fapt esenţial: încă din perioada vieneză, poe-
tul va părăsi filozofia herbartiană, îndreptându-se spre cea kantiană: “În această pre-
lucrare a conceptului am prelucrat intelectul meu însumi după conceptul herbartian, 
până la zdrenţuire. Când însă, după opinteli şi depănări de luni, Zimmermann ajunse 
la încheierea că există într-adevăr un suflet, dar că acesta însuşi este un atom, am dat 
dracului caietele mele şi nu m-am mai dus la prelegeri” [3, 172-173].

Se ştie că, la doar şaptesprezece ani, Eminescu declama versuri de Friedrich 
Schiller. Putem deduce, aşadar, că poetul “nu se mulţumea a citi numai Goethe, 
Lenau, Heine, G. Keller şi câţiva poeţi minori (Hoffmann von Fallersleben, G. Cer-
ri), ale căror nume şi urme răsar în scriptele sale, ci trebuie să fi avut o cunoştinţă 
aproape integrală a literaturii germane şi o serioasă orientare, pe cale de traduceri la 
început şi apoi de lecturi în original”.

Poetul şi-a clădit singur adevărata cultură: în preajma cărţilor, acasă ori în ambi-
anţa bibliotecii. “Erau cărţi vechi de la anticari sau numere din Philipp Reclamjun. 
Universal- Bibliothek aller Nationen, Expedition der Freja, colecţii pe care Emi-
nescu le recomanda mai apoi tinerilor”[3, 123]. Colegii îi apreciau calitatea de bun 
cunoscător al lui Platon, Spinoza şi Fichte, al lui Kant şi Schopenhauer, cât şi al 
doctrinelor orientale. Parcursese pagini întregi din Ramayana şi Mahabharata, pe 
Kalidasa, parţial Vedele şi vorbea împătimit de Buddha Sakya- Muni şi de Nirva-
na. Citea uneori, în câte o cafenea, “Literarische Blätter” ale lui Rudolf Gottschall. 
Slavici pretinde că, în această perioadă fecundă, Eminescu începuse şi traducerea 
lucrării Critica raţiunii pure a lui Kant. Admiţând ipoteza că Eminescu l-ar fi citit pe 
Hermann Lingg în “Blätter...” sau în oricare dintre antologii, suntem ispitiţi a găsi 
filiaţii între poetul român şi cel german, dat fiind apetitul său pentru poemul epic 
cu tematica istorică. “O pluralitate de tendinţe însufleţea poezia lui Lingg, în care 
precumpăneau facultăţile epice şi plastice (...) Imaginile din Antichitate, sonetele 
cu subiect din Africa, Egipt şi Israel, “arabeştile” cu impresii din Grecia, ciclul epic 
de oarecare amploare Die Völkerwanderung (Migraţiunea popoarelor), compus din 
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octave, în 1866-68, îl definesc ca pe un poet în stare să se cufunde adânc în trecut 
pentru a restitui prezentului icoana lui veridică (Rupert Kreller, Hermann Lingg, 
sein Leben und sein Schaffe, f.a.).

Aşa încât ne-am putea gândi o clipă dacă nu cumva, dincolo de cine ştie ce 
influenţe hugoliene (şi acelea presupuse), nu s-ar putea face vreo legătură între Me-
mento mori şi opera lui Lingg, mai ales ţinând seama de data apariţiei marelui ciclu 
menţionat” – remarcă Zoe Dumitrescu-Buşulenga.

Întors la Iaşi, păstra încă legătura cu Germania. În pofida faptului că i-a fost 
cu neputinţă să meargă la Berlin pentru doctorat, gândul îi stăruia, totuşi, în minte. 
Un testimoniu cert: în martie 1875, traducea din Critica raţiunii pure a lui Kant. 
Coresponda şi cu editorul Brockhaus din Leipzig, la al cărui Conversation- Lexicon 
colabora [3, 181].

Poetul nu e pur şi simplu modelat de o cultură străină, în special de cea germană; 
el este cel care “o remodelează în tiparele culturii naţionale (româneşti). Întâlnirea 
sa cu Germania e asemănătoare întâlnirii lui Goethe cu Italia sau a lui Faust cu Prea-
frumoasa Elena, simbolul Eladei” [4, 33].

Debutul publicistic al lui Mihai Eminescu are loc într-un climat politic aparte. 
După ce, vreme de mai mulţi ani, colaborează cu poezii la revista “Familia”, a lui 
Iosif Vulcan, se angajează în pregătirile pentru serbarea de la Putna, proiectată pen-
tru luna august a anului 1870. Student la Universitatea din Viena, poetul se simte 
solidar cu românii din România şi din provinciile româneşti, aflate pe atunci sub stă-
pânire străină. Publică articolul intitulat Să facem un Congres – un veritabil manifest 
politic –, în “Federaţiunea”, în aprilie 1870. Urmează alte două: În unire e tăria şi 
Echilibrul, care vor apărea tot în “Federaţiunea”, în aprilie 1870.

Publicistica de tip cultural, născută în aceleaşi condiţii, are – fireşte – un sub-
strat politic. În articolul Oscriere critică, publicat în “Albina”, în ianuarie 1870, 
Eminescu pledează pentru instituţiile culturale din Bucovina – provincia româneas-
că împilată de habsburgi –, instituţii expuse pericolului de a fi eliminate din lupta 
naţională.

Aceluiaşi cadru i se înscrie şi al doilea articol, Repertoriul nostru teatral, pu-
blicat în “Familia”, în ianuarie 1870. Autorul cercetează producţia dramatică româ-
nească de până atunci, trecând-o prin filtrul unui criteriu unic: contribuţia acesteia 
la lupta naţională, prin intermediul scenelor din Transilvania sub stăpânire austro-
ungară. “Nimic nu ilustrează mai bine această situaţie decât atitudinea lui Eminescu 
faţă de dramaturgia lui V. Alecsandri, întâmpinată pretutindeni ca cea mai reprezen-
tativă pentru scena românească. Poetul nu reţine însă din bogata şi variata sa pro-
ducţie dramatică decât piesele cu personaje istorice şi cele cu eroi din popor. Numai 
acestea puteau servi, aprecia el, în lupta naţională într-o provincie românească sub 
stăpânire străină” – subliniază D. Vatamaniuc.

Poetul se va pune în slujba cetăţii, devenind ziarist profesionist. Va lucra la 
“Curierul de Iaşi”, din mai 1876 până în octombrie 1877. În perioada în care a 
fost redactat de Eminescu, ziarul ieşean (cu profil politicoadministrativ) punea la 
dispoziţia “părţii neoficiale” o singură pagină. Fapt meritoriu, poetul va izbuti să 
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transforme această pagină într-o “publicaţie cu caracter enciclopedic în tradiţia lui 
Gh. Asachi, M. Kogălniceanu şi V. Alecsandri ” – remarcă D. Vatamaniuc. Este pre-
zentată detaliat activitatea instituţiilor culturale, viaţa teatrală şi cea artistică. Poetul 
manifestă o constantă receptivitate faţă de fenomenul cultural, elaborând texte în 
cadrul cărora îşi extinde exerciţiul condeiului şi în “partea oficială”. El antrenează 
ziarul în analiza critică a literaturii didactice, în apărarea Logicii lui Maiorescu, şi 
mai ales cu Revistele teatrale, unde sunt prezentate spectacole importante. Articole-
le au un caracter predominant informativ, însă nu lipsesc şi opiniile personale, mai 
întotdeauna cu trimiteri la viaţa politică.

În calitate de redactor la “Timpul”, unde se angajează în octombrie 1877, Emi-
nescu va desfăşura o febrilă activitate publicistică, până la data fatală: iunie 1883. 
Celor două articole politice, cu care îşi anunţă prezenţa în cotidianul bucureştean, le 
urmează relatări legate de suspendarea Societăţii “Arboroasa” de către administraţia 
austriacă din Cernăuţi şi o amplă dare de seamă asupra operei dramatice a lui Fre-
deric Damé, cunoscută deja pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti. Eminescu se 
lansează într-un dialog polemic cu Alexandru D. Holban, în apărarea filozofiei lui 
Schopenhauer, se opreşte pe larg la publicaţiile lui B.P. Hasdeu, Columna lui Traian 
şi Cuvente den betrani, aducând în discuţie psihologia popoarelor (Völkerpsycholo-
gie), invocată, la noi, în studierea fenomenelor culturale.

Atent şi, deopotrivă, intransigent cititor al presei româneşti şi străine, Eminescu 
amenda orice neglijenţă sau eroare ştiinţifică datorate ignoranţei redactorilor în ma-
terie de limbă română. Rămân citabile articole ca: Mofturi ştiinţifice, flori stilistice 
din ziarele româneşti ori Ministerul agriculturei.

Un loc central, în publicistica eminesciană de tip cultural, îl ocupă producţia 
literară. Poetul îl preţuieşte pe Al.I. Odobescu pentru “farmecul limbii”, dar nu este 
defel încântat de literatura de la Botoşani. Îi dedică lui I. Heliade Rădulescu un serial 
de articole, analizând pertinent cele două perioade din activitatea acestuia.

Apără frenetic “novelele” lui Ioan Slavici împotriva detractorilor săi, aprecierile 
sale referitoare la arta prozatorului român rămânând texte de referinţă. Eminescu 
asistă la numeroase spectacole teatrale şi reprezentaţii muzicale, refugiindu-se în 
artă, după plicticoasele şedinţe ale Parlamentului, la care era nevoit să ia parte în 
calitatea sa de redactor al unui mare cotidian. Sunt cunoscute reflecţiile sale asupra 
artei interpretative, prilejuite de reprezentaţiile muzicale ale lui Pablo Sarasate.

În anul 1888, poetul publică ultimele articole culturale: Iconarii d-lui Beldi-
man şi Iar iconarii – în noiembrie, în “România liberă”, şi Fântâna Blanduziei, 
articol programatic – în decembrie, în revista cu acelaşi nume. Poetul participă la 
dezbaterea publică privind producţia de icoane, manifestându-şi dezamăgirea faţă 
de mediocritatea calitativă a exponatelor, ce nu se ridicau la nivelul veritabilei arte 
iconografice. În ultimul articol, pledoaria poetului se îndreaptă spre izvorul “pururea 
întineritor, poezia populară”, remediul natural contra regresului intelectual.

Prelegerile “Junimii” – remarcabilă acţiune culturală a elitei societăţii ieşene 
– n-au beneficiat de tratamentul firesc: nu s-a reţinut textul prelecţiunilor, aşadar 
n-au fost publicate în volum. Fericită excepţie face doar Eminescu, cu prelegerea 



293

sa, Influenţa austriacă asupraromânilor din Principate, ţinută în 14 martie 1876, 
al cărei text, păstrat în manuscrise, a fost elaborat şi sub formă de studiu, publicat 
cu acelaşi titlu în revista “Convorbiri literare”, la 1 august 1876. În plus, poetului 
îi revine meritul de a prezenta, în “Curierul de Iaşi”, un ciclu de prelegeri, Sisteme 
metafizice, ţinute în perioada februarieaprilie 1877. “Este o expunere singulară, care 
ne ajută să cunoaştem nivelul intelectual la care se ţineau aceste prelegeri” [6,8] – 
consideră D. Vatamaniuc.

O certă valoare au cronicile dramatice semnate de Eminescu. G. Ibrăileanu 
aprecia că acestea depăşeau nivelul celor mai bune pagini ale lui Titu Maiorescu şi 
C. Dobrogeanu-Gherea în evaluarea artei şi a fenomenului teatral.

În perioada studiilor universitare, la Viena (1869- 1872) şi la Berlin (1872-
1874), Eminescu se remarcă prin asiduitatea cu care adună un impresionant număr 
de extrase din presa străină, precumpănitor din cea germană. Acestea se regăsesc, 
dispersate, în majoritatea manuscriselor sale. Pasajele, excerptate din presa vremii, 
se referă la cele mai diverse domenii: poezie, proză, dramaturgie, filozofie, sociolo-
gie, istorie, drept, fizică, ştiinţe naturale. Textele germane oferă elemente de primă 
însemnătate pentru cunoaşterea orizontului intelectual al lui Eminescu în perioada 
când îşi defineşte marea sa personalitate şi aspiraţia spre universalitate – notează D. 
Vatamaniuc, în preambulul lucrării lui Helmuth Frisch, Sursele germane ale creaţiei 
eminesciene.

Apariţie editorială de o vădită unicitate în cultura noastră, cartea lui Helmuth 
Frisch însumează acele surse originale ale manuscriselor germane eminesciene care 
au reuşit a fi identificate, până în acest moment, în ziare şi reviste germane.

Anii de studenţie ai poetului sunt formativi, în sensul conturării unui univers 
spiritual îndreptat spre filozofia germană, iar de acolo – spre India. Eminescu este un 
creator de viziuni, plăsmuitor de lumi posibile. “Nu există poet naţional care să aibă 
un mai violent sentiment al unei lumi magice, transcendente. Dacă există un vizio-
narism al lui Eminescu, el se află în toate acele peisagii transcendente care inundă 
poeme ca Mortua est, Luceafărul, Călin, Scrisoarea I (…)

Vizionarismul lui este în trecut şi sau în posibilităţile imaginaţiei înseşi de a-şi 
crea lumi din neant şi din propria ei forţă – notează Pompiliu Constantinescu.

Articolul lui Martin Haug, intitulat Cosmogonia indiană (Conferinţă ţinută la 
asociaţia antropologică dinMünchen, în 26 martie 1873), vine în întâmpinareacer-
cetătorilor preocupaţi de problema izvoarelor ce auinspirat tabloul originii lumilor 
în Scrisoarea I. Textulîntreg, nu doar cel transcris de poet, înlesneşteconsiderabil 
confruntarea textului integral cuelementele cosmogonice aflate în poezia citată.

Sublinierile poetului trimit spre esenţa Scrisorii I. Regăsim concepţia cosmo-
gonică din Rigveda – crearealumii din haos, şi una similară celei din Upanişade 
–naşterea fiinţelor dintr-un izvor comun, spre careacestea se reîntorc. “În filozofia 
indiană – precizeazăAmita Bhose –, epoca Imnului către zeul necunoscut estenu-
mită «amurgul zeilor» (…) Toate se creează din el şi se întorc în el. Acest izvor al 
«vieţii imense» nu este o zeitate masculină, nici una feminină, ci o realitate abstractă 
– Sat – gramatical un termen neutru, fără gen” [ 1,109].
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Hiranyagarbha, embrionul de aur, răsare din apele mari ce acopereau universul, 
plămădind lumea din haos.

Conceptul se întâlneşte în Manu şi în Maitri Upanişad. Dar cine a creat haosul? 
“Manu, Herivansa şi Puranele susţin că Dumnezeu a creat haosul prin voinţa sa şi 
şi-a pus sămânţa în el. Această sămânţă a răsărit ca Germenul de aur, din care Dum-
nezeu s-a născut ca Brahma sau zeul creator. Aceasta este şi teoria Imnului Creaţiu-
nii“ –subliniază exegeta indiană.

În cosmogonia eminesciană, atracţia forţei creatoare deţine o putere uriaşă. Ea 
are darul de a destrăma în fâşii negura eternă; răsar apoi: “lumea, lună, soare şi sti-
hii…” Iată legătura între fiinţă şi nefiinţă. Este însă şi dorinţa sau kama.

Amita Bho se propune o posibilă corespondenţă a adjectivului “nepătruns”, la 
Eminescu (în Scrisoarea I), cu adjectivul sanscrit gahanam, dintr-o necesitate se-
mantică şi de rimă.

O fericită echivalenţă pentru kama este sintagma “dor nemărginit”, cu rădăcini 
în literatura populară românească; amplitudinea e conferită de adjectivul relevant, 
cu caracter abstract.

“Cum din haos face mumă, iară el devineTatăl…” corespunde viziunii filozofice 
din Rigveda. Imnulcătre Puruşa. Din El a purces Viraj(principiul feminin), iar din 
Viraj s-a născut Puruşa.

Versurile eminesciene: “Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba spu-
mii, E stăpânul fără margini peste marginile lumii…” intră în rezonanţă cu concepţia 
“atman-ului din ChandoyaUpanişad”.

Finalul poeziei ne reaminteşte viziunea eminesciană a extincţiei, a sfârşitului 
lumii şi a întronării liniştii veşnice. “Cum s-o stinge, totul piere, ca o umbră-n întu-
neric, Căci e vis al nefiinţii universul cel himeric…” – sunt versuri consonante cu 
Manu: După ce s-a retras în întunericul de la început, el, suflet suprem, îşi păstrează 
în că mult timp simţurile, dar nu-şi îndeplineşte funcţiunile şi-şi dezbracă forma.

Analiza atentă a textelor referitoare la Scrisoarea I conduce spre o concluzie 
indubitabilă, formulată de Amitha Bho se: “Eminescu a avut o pregătire filologică 
în limba sanscrită şi astfel pare să fie primul traducător român din această limbă.
Etapele succesive ale integrării imnurilor sanscrite poeziilor sale proprii – de la 
prima tălmăcire până la adaptarea finală – arată că pregătirea filozofică l-a sprijinit 
să descifreze sensul inerent al termenilor specifice aparţinând filozofiei indiene, pe 
care i-a redat în limba română cu o remarcabilă capacitate a selecţionării expresiilor 
potrivite.

Confruntarea lucrărilor definitivate de autor cu ipostazele intermediare dove-
desc faptul că Eminescu a fost înzestrat şi de o admirabilă capacitate de traducător.

Sursa manuscrisului transcris de Adolf Strodtmann, Poezia americană contem-
porană, atestă – după presupunerile timpurii ale lui Perpessicius – prezenţa ferme-
cătoarei zeităţi indiene: Kama, Kamadeva, deja în manuscrisele datând din perioada 
studenţiei vieneze.

Gândindu-ne la ideile ce străbat opera lui Eminescu, constatăm că tânărul stu-
dent care se interesa de «visele delicate ale lumii inimii» şi de «mistica naturii plină 
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de poezie» dezvăluie involuntar, prin aceste sublinieri, două dintre cele mai caracte-
ristice aspecte ale propriei creaţii – subliniază Helmuth Frisch. 

Din cauza explicaţiei termenului kama, Perpessicius asociază partea a doua a 
Scrisorii I, care interpretează Imnul Creaţiunii, cu Kamadeva.

Poezia cu cunoscutul refren Als Kamadeva kam (Când a venit Kamadeva), de o 
inconfundabilă muzicalitate interioară, este transcrisă de Eminescu fără a-şi nota şi 
numele autorului american Bayard Taylor. Sublinierile poetului, operate în textul lui 
Adolf Strodtmann: Ale sale «Cântece ale Orientului» sunt pătrunse de întreaga vrajă 
a coloritului răsăritean, fiecând cântă în melodii pline de vis şi voluptate trandafirii 
din Golestan şi parfumul lor îmbietor la dragoste, (…)fie când slăveşte cu cântecul 
plin de farmec naşterea lângă unda Gangelui a lui Kama sau Kamadeva, zeul indian 
al iubirii…, devin, prin sublimare, poezie dedragoste: “Aripi are, iar în tolbă-i/ El 
păstrează, cu săgeţi,/ Numai flori înveninate/ De la Gangele măreţ”(Kamadeva).

Ciorna poeziei Kamadeva, “scrisă cu creion, pe o foiţă de hârtie, ruptă dintr-un 
caiet de adnotaţiuni“, era păstrată cu sfinţenie de colegul de studenţie al poetului, 
Teodor V. Ştefanelli.

Reflectând la deliciile erudiţiei şi bucuriile lecturii, iată ce observa un spirit 
congenial lui Eminescu: “Puţini oameni înţeleg de ce unii savanţi preferă biblioteca 
lor celor mai mari bogăţii şi celor mai ispititoare plăceri. Puţini oameni bănuiesc 
voluptatea fişelor, pasiunea descifrării manuscriselor, bucuria lecturilor erudite pre-
lungite până în zorii zilei. Marii erudiţi nu sunt numai oameni de voinţă; sunt mai 
ales oameni cu pasiuni grandioase, trăind o viaţă de înaltă tensiune, de necurmată 
combustie. Unii naivi cred că erudiţia şi lectura continuă alterează inteligenţa şi 
personalitatea.

Este destul să amintim cazul lui Hasdeu sau al lui Eminescu, amândoi bărbaţi 
geniali şi cu întinse lecturi, care nu şi-au atenuat câtuşi de puţin personalitatea, deşi 
au citit necurmat întreaga lor viaţă” [1,171].

Referinţe bibliografice
1. Bhose Amita, Eminescu şi India. Iaşi: EdituraJunimea, 1978
2. Dumitrescu-Buşulenga Zoe. Eminescuşiromantismulgerman. Bucureşti: Edi-

turaEminescu, 1986, p. 8-9.
3.Călinescu G., Opera luiMihailEminescu, Chişinău, Litera, 2003
 4. Cimpoi M., Mărul de aur. Valori româneşti în perspectivă europeană. Bucu-

reşti: EdituraDidacticăşiPedagogică, 1998.
5. Eliade Mircea. 50 de conferinţe radiofonice. 1932-1938. Bucureşti: Humani-

tas şi Casa Radio, 2001, p. 171.
6. Vatamaniuc D., Caietele Eminescu, mitologie şi document, Buc., 1998



296

Nadejda COPUȘCIU,           
Universitetatea de Stat “ Grigore Țamblac” din Taraclia.

Conducător științific E.Mandaji, lector superior.

FILE  EPISTOLARE– OGLINDIRI ALE PORTRETULUI 
INTERIOR EMINESCIAN

Un poet poate avea totul – neavând nimic,
și nimic, având totul...

(M.Eminescu)                                                                                                                                          
                    

Pentru a vorbi –demn, sugestiv, dulce şi armonios – despre Eminescu ar trebuie 
să ai o suită-ntreagă de curcubeice metafore pentru ca de pe bolta lor să-ncerci a-i 
scruta razele-i…

Eminescu ne vine şi ca o floare rară, răsărită miraculos dintr-o scânteie de geniu, 
aruncată de mlădioase sufluri eoliene pe pământul atât arid al Daciei,... Ca și cea a 
Luceafărului său e  lumina Sa: înainte de a ajunge la noi, a trecut o cale lungă şi mult 
prea anevoioasă..  

Din ziua când el, Luceafărul literaturii noastre, a pășit dincolo de-al lumii hotar, 
au trecut multe decenii. S-au succedat de atunci încoace generații după generații...

Cunoscut și susținut în timpul vieții doar de câțiva prieteni, M. Eminescu, ma-
rele cântăreț a tot ce e senin şi sublim, iubitor de oameni şi  adevăr, este numai după 
moarte apreciat și elogiat până și de cei ce înainte îi contestau orice talent. Astfel, 
acel ce încă ieri abia dispunea de mijloace infime pentru a-și întreține existența, la 
un moment dat se trezi în centrul unor animate discuții, devenind erou al multor le-
gende și istorisiri tragice și amuzante, glorificat și ponegrit în tomuri groase, ridicat 
în bronz și în marmură pe înalte postamente.

"Atât de desăvîrșită nerecunoaștere și părăsire în viață ,și apoi, într-o clipă, atâta 
zgomot, atâta solicitudine și închinăciune după moarte!

 Apoi nu-i aceasta o crudă ironie?" (I.L.Caragiale) [1.5]
Corespondența lui Eminescu demonstrează cu prisosință, pe de o parte, situația 

personală a scriitorului în acel scurt popas al vieții sale chinuite; pe de altă parte- 
elucidează variate aspecte ale vieții poetului, atitudinea lui față de mediul înconju-
rător, inclusiv fenomenele sociale, politice și culturale. [1. 13]

M.Eminescu, fiind un elev bun, încă din vârsta fragedă, face 2 clase de gimna-
ziu, părăseşte şcoala în 1863, revine ca privatist în 1865 şi pleacă din nou în 1866. 
Între timp, e angajat ca funcţionar la diverse instituţii din Botoşani (la tribunal şi 
primărie) sau pribegeşte cu trupa Tardini-Vlădicescu.

Din acest an până în 1869 a pribegit pe traseul Cernăuți – Blaj – Sibiu – Giurgiu 
– București.

Între 1869 și 1872 este student la Viena. Activează în rândul societății studențești, 
unde se împrietenește cu Ioan Slavici; o cunoaște, la Viena, pe Veronica Micle;

În această perioadă Eminescu scrie  mai multe răvaşe caracterologice către oa-
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menii de cultură ai vremii; în fiecare dintre acestera ne apar anumite insemne proba-
torii ale  genialului creator de mai târziu. Să le urmărim în continuare, atenţi fiind şi 
la adresarea faţă de persoane, dar şi la autocaracterizările însăilate pe ici-colo

1. Către C.Negruzzi:        
“ Scumpe domnule Negruzzi,
Numai Dumnezeu mai poate descurca ce este omul. Astfel un invalid, care cre-

de că se cunoaște bine pe sine, care-și urmează liniștit treburile lui, orin concrete, 
ori abstracte țăsături de paeangen filosofice sau poetice – se trezește într-o bună 
dimineață cu o întâmplare oarecare – în sine aceeași pentru toată lumea , - că 
stârnește în el porniri, de cari nici nu visa măcar, că există în sufletul lui; această în-
tâmplare nimicește toate țăsăturile combinate de mintea lui și el singur se trezește de 
odată că-i alt om, adesea negațiunea individualității de pân’ atuncea.[...] ”; [1.75]

2.Către T.Maiorescu:
“Stimatul meu domn,
Comitetul serbării de la Putna a primit cuvântarea împreună cu opiniunea 

Dumneavoastră, și m-a însărcinat pe mine de-a vă mulțumi în numele-i atât Dum-
neavoastră, cât și dumnealor Alexandri și Pogor pentru bunăvoința, ce ați dezvol-
tat-o în această privință.[…]

În fine, scrisoarea mea nu are alt scop decât simplu clarificarea, cum că comite-
tului nu i-a venit în minte, ca să anticipeze opiniunii Dumneavoastră […]”; [1. 88]

3.Către redactorul revisrei “Familia”:
“Domnule redactor,
Nu sunt scriitor de meserie, - nu zic asta pentru ca să vă fac atenți asupra aces-

tor rânduri, ci vă dau a înțelege numai că, nescriind încă pân’ acuma prin jurnale, 
nu mi-am putut netezi simțământul sub vorbe linse și lucii. D’o flegmă rară, mă 
mulțumeam de a râde de lume, când aș fi avut tot dreptul d’a mă ’nfuria pe ea, însă 
când veninul și – atinge marginile, atunci esundă cel puțin câteva picături.[...]”; 
[1,119]

4. Către părinți și frați: 
“ Scumpii mei părinți,
Astăzi pentru prima oară am ieșit din casă după o troahnă îndelungată și după 

o desevârșită lipsă de apetit, care a ținut mai douăzeci de zile. Înainte de două zile 
am început a avea un apetit mai bun și acum reintru în obișnuințele de mai înainte 
și în traiul ce-l duceam înainte  de boală. Mă simt mai tare și gălbinarea e ca și 
dispărută de pe piele și din față, numai în albul ochilor se mai vede.[...];” [1.124]

Încă din anul 1872, făcând parte a societății ”Junimea, M.Eminescu a jucat un 
rol important în viața culturală. Relațiile dintre Eminescu și societatea litarară ”Ju-
nimea constituie în istoria literaturii obiectul unor îndelungate și aprinse dezbateri. 
Începute îndată după moartea poetului, ele continue și astăzi “să rămână în centrul 
atenției istoricilor literari”. [2. 315]

Pentru a ne da seama de atitudinea lui Eminescu față de societatea timpului, e 
suficient să facem cunoștință cu scrisoarea lui de mulțumire, adresată în 1883 lui 
Iosif Vulcan, redactor al revistei „Familia”, care, de altfel, îi publicase și primele 
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încercări poetice. „În România , - scrie poetul, - domnește demagogia și în politică, 
și în literatura; precum omul onest rămâne aici necunoscut în viața publică, astfel 
talentul adevărat e înecat de burueana rea a mediocrităților, a acelei școale, care 
crede a putea înlocui talentul prin impertinență și prin admirație reciprocă”.

În această scrisoare Eminescu face aluzii directe la cercul de conducere al ”Ju-
nimii„. De altfel, relațiile dintre Eminescu și conducătorii societății „Junimea” sunt 
oglindite în scrisorile poetului, adresate lui Iacob Negruzzi și Titu Maiorescu . 

Supărat de modul cum unii dintre colegii săi de la ,,Junimea” ascultau şi judecau 
literatura, Eminescu, într-o ciornă de scrisoare, afirmă:

,,Spun drept că n-aveam de gând a mai tipări versuri. Această cură radicală 
de lirism o datoram «Junimii» din Iaşi, căci desigur că pentru convulsiuni lirice, 
râsul e mijlocul cel mai bun şi cel mai rău. Atârnă adică totdeauna de valoarea ce 
este-n ele şi de valoarea ce le-o dă autorul… Dacă forma pe care ele a-mbrăcat-o e 
vrednică de râs, vei concede că nu aceasta a fost intenţia mea şi c-atunci e mult mai 
bine ca să nu se publice niciodată”.

În scrisorile de răspuns la propunerea lui Maiorescu de a-și lua doctoratul, pen-
tru a ocupa un post de profesor la catedra de filosofie a universității din Iași, poetul 
ridică o serie de probleme din care se vede și atitudinea lui față de unele sisteme 
filosofice din felurite perioade. Astfel, scrisorile acestea vin în contradicție cu cele 
spuse de I.Slavici cu privire la cunoștințele lui Eminescu în domeniul filosofiei lui 
Șopenhauser. Slavici, de exemplu, susține cum că poetul a cunoscut bine filosofia 
șopenhaueriană încă în primul an al aflării sale la Viena; Eminescu neagă aceasta: 
„Cant  mi-a căzut în mână relativ târziu, Șopenhauer - de asemenea” .

Faptul ca atare nu e lipsit de interes mai cu seamă pentru cunoașterea evoluției 
condițiilor filosofice ale poetului. E știut doar că în opera lui Eminescu se pot întâlni 
teze și elemente din diferite sisteme filosofice. [1. p. 14]

În perioada iulie - august 1885 a urmat o cursă la Liman, lângă Odessa, de unde 
a scris lui Novleanu și Burlă, cerându-le bani pentru plata taxelor: „[...]Cred că atât 
tu, cât și Burlă veți fi primit scrisorile mele de la 12 ale curentei.

Prin ele arăt pre larg progresul cam încet cursurile mele și vă rog să-mi trimiteți 
100 ori 110 ruble ca să am cu ce plăti la sfârșitul lunii.

Vă rog, dar, nu mă uitați în mâinele pravoslavnicei poliției, care poate că nici 
n’așteaptă altceva decât sâ pună mâna pe biata mea piele bortilită de bube și boale.
[…]” [1. 111]

Scrisorile menționate scot în evidență modestia poetului, care adesea subestima 
propriile-i posibilități și călități intelectuale. „Un titlu de décor m-ar aranja cu lumea 
și cu legile ei de ordine, nu însă cu mine, care deocamdată nu mă satisfac pe mine 
însumi”DE UNDE???. Mândru până și în sărăcia sa, Eminescu nu și-a plecat însă 
niciodată capul înaintea celor tari și avuți nu s-a plâns și nu s-a înjosit în fața lor, 
aşa precum avea să consemne mai târziu, în necrologul său B.P.Haşdeu : „El va trăi, 
deşi a murit nebun. Şi cum oare putea să nu înnebunească? În toate epocile au fost 
poeţi pe care flămânda sărăcie, uneori numai deşertăciunea, pentru o ticăloasă pâi-
ne însoţită de o mai ticăloasă laudă, îl încovoia temător dinaintea celor puternici. 
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În toate epocile s-au văzut însă şi de acele firi semeţe, înalte, vrednice de solia ce 
le-a dat-o dumnezeirea, care niciodată n-au întins o mână cerşetoare către vrio mă-
rire pământească, către acei ce uită că nu săracii spălau picioarele lui Iisus, ci Iisus 
a spălat picioarele săracilor. Aşa poet a fost Eminescu.” http://centruleminescubm.
blogspot.com/2013/11/eminescu.html

Una dintre cele mai frumoase pagini din viața lui Eminescu este dragostea lui 
pentru Veronica Micle.Ei fac cunoștință în primăvară anului 1872 la Viena. Vero-
nica era tânără, frumoasă, spirituală, era acel ideal, la care atât de mult visa poetul: 
„ Obrazul ei era rotund și frumos, fruntea albă, netedă și inteligentă, părul galben 
– idealul poetului – ochii de un albastru deschis, nasul delicat, gura mică, umedă 
și sensuală”DE UNDE???. Veronica avea și înalte trăsături sufletești -   modestă, 
sentimentală, mărinimoasă. Ea l-a cucerit pe Eminescu îndată ce s-au cunoscut și 
dragostea lor a fost de lungă durată. Poetul îi scria iubitei sale: „ Tu ai fost și ești 
viața mea, cu tine s-a început și s-a încheiat, și dacă nu trăiesc pentru a mă gândi 
la tine, nu am la ce trăi”. [3. p.48] 

În scrisorile sale, arătând toată gingașia și căldura, adresarea lui Eminescu către 
Veronica Micle este deosebit de frumoasă: începând cu ”stimată doamnă”, apoi tre-
când la ”dulcea mea amică”,mai apoi ”dragă Nicuță”,ajungând la ”iubită femeia” și 
chiar la ”momoțel” și ”dulcea și dragă mea copilă”. 

Eminescu a recunoscut de nenumărate ori în scrisorile şi poeziile sale influenţa 
deosebită pe care Veronica a avut-o asupra sa. De exemplu, în ciorna scrisorii de 
condoleanţe la moartea lui Ştefan Micle, el scrie: „viaţa mea, ciudată şi azi şi neex-
plicabilă pentru toţi cunoscuţii mei, nu are nici un înţeles fără tine”. Sau în poezia 
Lumea îmi părea o cifră mărturiseşte că, până când n-a întâlnit-o, „n-aveam scop 
în astă lume, nici n-aveam ce să trăiesc”, pentru ca după aceea „începusem s-am în 
lume ceva ce plătea mai mult decât lumea”.

Corespondența lui Eminescu cu V.Micle, combatând atâtea zvonuri mârșave, 
scornite în jurul lor, deschide o pagină puțin cunoscută cititorului nostru. Cât farmec 
și câtă poezie, gingășie și căldură cuprind scrisorile poetului către Veronica Micle! 
Sentimente de caldă iubire, ce de-a pururea le păstrăm pentru marele nostru poet, la 
citirea acestor scrisori, se răsfrâng și asupra V.Micle – femeie, care l-a întovărășit în 
împrejurările grele ale vieții, l-a inspirat, i-a alinat durerile. [1. p. 14]

În general, corespondența lui Eminescu este nu numai scrisorile ale unui poet, 
care le se prezintă ca o parte din biografia lui M.Eminescu; acestea denotă atitudinea 
lui față de anumite persoane, evenimente și fenomene, denotă varietatea intereselor 
lui față de problemele literare , culturale și sociale.Multe dintre aceste probleme, 
intenționat denaturate de critica literară burgheză, sunt cumbătute de însuși Emi-
nescu în articolele și scrisoarele sale. [118]

Astăzi, noi, generația contemporană, i-am scris o scrisoare către Eminescu în 
felul următor:

„Stimate Domn,
Pentru noi Dumneavoastră sunteți un geniu care a trăit permanent cu privirea 

ațintită spre înaltele sale idealuri de artă, de cunoaștere, naționale, de puritate su-
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fletească și de dăruire, care a trăit aproape exclusiv prin și pentru opera sa, neac-
ceptând compromisuri și dăruind acestor idealuri tot ce avea mai bun în propria 
ființă, până la negarea de sine. [4.40]

Dumneavoastră sunteți cel mai ales dintre toți scriitori acestui neam, apărut pe 
neașteptate în literatura lâncedă și convențională a epocii. În viața Dumneavoastră 
scurtă ați dus artă poeziei la înălțimi neîntrecute până astăzi, îmbogățind ritmul, 
rima și expresia artistică; ați dat cuvintelor simple valori noi și armonii surprinză-
toare, sentimentelor - adâncime unică, viziunilor - orizont nemărginit. [5. 57]

Vă mulțumim mult pentru  contribuția Dumneavoastră la literatura română. 
Veți fi mereu alături de noi prin lucrările Dumneavoastre .”
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INFLUIENŢE FILOSOFICE ÎN MANUSCRISELE LUI 
MIHAI EMINESCU

Manuscrisele eminesciene, care au aparţinut lui Titu Maiorescu şi care 
s-au pãstrat la Academia Românã relevã, în primul rând, multi-disciplinaritatea 
preocupãrilor poetului român; gãsim în ele notiţe despre problemele sociale, 
demografie, populaţie, politicã, economie, drept, administraţie,  educaţie, filologie, 
folclor, matematicã, fizicã, artã şi literaturã, istorie, geografie. O sintezã a tuturor 
acestor preocupãri ar fi fost destul de greu de realizat de cãtre Mihai Eminescu, asta 
dacã ne gândim cã aceste fragmente nu au neapãrat un fir roşu care să indice un ţel 
anume. Existã însemnãri despre starea populaţiei, numãrul de locuitori al unor oraşe, 
liste de domnitori români cu biografia lor, date istorice şi chestiuni de agriculturã.

Poate cã cea mai substanţialã analizã a substratului filosofic al prozei şi poeziei 
eminesciene aparţine lui Geoge Cãlinescu; acesta identificã asemãnãri izbitoare din 
fragmentul Archaeus cu scrierile romanticilor germani, care erau, la rândul lor, atraşi 
de concepţiile panteist-antropocentrice ale Renaşterii (J. Bőhme, G. Bruno, Agrippa 
von Nettesheim), de alchimie, magie, fantastic şi antropologie. De asemenea, se 
pare cã şi Leibniz cu „armonia prestabilitã” a monadelor şi cu identitatea dintre 
posibilitate şi realitate sub speciae aeternitas l-a influenţat pe poetul nostru naţional: 
„Arta stã asupra naturei însã sã nu se înţeleagã rãu. Trebuie sã caracterizãm momentul 
unde se ating amândouã. Antiteza dintre om şi naturã a decis. Şi noi suntem naturã. 
Sã restabilim unitatea. În simţirea nemijlocitã zace deja unitatea. Ce-i fantesia – în 
special fantesia creatoare ? Ea este o putere formatorie cu privire la idei. Ea devine 
practicã. Ea lucreazã cu simţiri, pasiuni, închipuiri. Nici o putere mare de fantesie, 
fãrã mari puteri stimulatoare, care nu sunt închipuiri, cãci acestea sunt secundarii. 
Închipuiri şi idei nu existã în fundul sufletului nostru de-a gata (La Leibniz aceatea 
ar fi închipuiri, de care n-am avea conştiinţã. Neadevãrul).”[1] Eminescu analizeazã 
în acest manuscris una dintre tezele principale ale lui Leibniz, şi anume: existã oare 
idei înnãscute în mintea omeneascã sau dacã la naştere ne naştem cu mintea liberã 
de orice alte predispoziţii şi influenţe, suntem o „tabula rasa”?.

În manuscrise, Eminescu încearcã sã-l sintetizeze pe Schopenhauer în câteva 
cuvinte, remarcând cã esenţa filosofiei schopenhauriene se poate rezuma la 
sublinierea universalitãţii egoismului uman şi a voinţei de a trãi: „Schopenhauer. 
Intuiţiunea curatã. Interesul, egoismul naturei omeneşti. Primirea unei cunoştinţe 
lipsite de stimul este o ficţiune (?) Este corespunderea unei trebuinţe. Trecerea de 
la o stare ce nu-i suficientã la alta suficientã. Schopenhauer a avizat la Plato. Forma 
fundamentalã. Nu are a face nimic cu voinţa, cu nisuirea. Tipuri a perfecţiunii. 



302

Norma pentru realitate, pe care ea n-o împle niciodatã.”[2]
Se crede cã Eminescu intenţiona sã creeze un sistem filosofic propriu, cu toate 

cã ar fi fost încurajat mult mai mult dacã ar fi avut şi diplomele necesare care sã-il 
certifice în faţa criticilor. Şi-ar fi dorit probabil sã se distanţeze de materialismul lui 
Vasile Conta sau de eclectismul lui Titu Maiorescu.

Cu toate cã nu poate fi contestatã influenţa lui Kant şi a lui Schopenhauer, se 
poate spune sã din punctul de vedere al metafizicii gândirea eminescianã continuã 
idealismul transcendental german specific „filosofiei naturii” a lui Schelling şi şcolii 
romantice literare germane, reprezentante mai ales de fraţii Schlegel, Novalis şi 
Tieck.

Una dintre ideile fundamentale ale gândirii eminesciene coincide într-o mare 
mãsurã cu cea a filosofului celebru de la Kőnigsberg, şi anume, este vorba de 
inexistenţa şi imposibilitatea metafizicii de a deveni vreodatã o ştiinţã: „Existã 
metafizica ? Pân-acuma încã nu. Cãci dacã ar exista, atuncea ea ar fi o ştiinţã bine 
hotãrâtã, cari n-ar avea nici nevoie de apãrãtori, nici fricã de contrari, precum nu are 
fizica nevoie de a i se arãta evidenta importanţã nici fricã de vreun caraghioz, care 
ar voi s-o nege… Pe lângã aceea metafizicii cei mai însemnaţi ai evului nou Kant 
şi Schopenhauer sunt uniţi în pãrerea, cã creierul omului nu e fãcut pentru cestiuni 
metafizice.”[3] Apelând la argumentele filosofiei criticiste, hotãrât antidogmatice 
- chiar dacã unilaterale - Eminescu încearcã sã surprindã esenţialul metafizicii, 
deosebirea ei faţã de religie şi moralã, precum şi de ştiinţã şi artã, ca act de suspendare 
a prejudecãţilor, ca punerea în temeiuri logice a interogaţiilor şi a problemelor. 
De asemenea, el acceptã determinismul genetic drept lege fundamentalã a minţii 
cugetãtoare, situarea – tot-odatã – pe terenul relativului ca o constantã exigenţã 
de lucru, dar, spre deosebire de criticism, şi proiecţia metafizicã spre absolutul 
realitãţii. [4]

O atenţie deosebitã a acordat-o Poetul nostru Naţional filosofiei culturii, care 
comportã la Eminescu speranţa cã „acest popor incult” printr-o educaţie treptatã 
va tinde cãtre civilizaţie.[5] De aceea a accentuat asupra necesitãţii valorificãrii şi 
cizelãrii limbii: „Limba româneascã e la sine acasã o împãrãteasã bogatã cãreia 
multe popare i-au plãtit dare în metal aur pe când ea pare a nu fi dat nimãnui 
nimic. Dar metalul aur ea l-a tipãrit în tipariul ei propriu şi e azi al ei pentru cã tot 
poartã efigia ei neschimbatã, neschimbabilã chiar. A o dezbãra de averile pe care 
economicã şi chibzuitã le-a adunat în mii de ani, însemneazã a o face din împãrãteasã 
cerşetoare….”[6]

Eminescu considerã cã existã cuvinte ale unei limbi care nu sunt traductibile, 
şî, prin urmare, acestea ar constitui adevãratul tezaur al unei limbi: „Aceastã parte 
netraductibilã a unei limbi formeazã adevãrata ei zestre de la moşi-strãmoşi, pe când 
partea traductibilã este comunã gândirii omeneşti în genere. Precum într-un stat ne 
bucurãm toţi de oarecari bunuri, care sunt a tuturor şi a nimãnui, uliţe, grãdini, pieţe, 
tot astfel şi în republica limlelor sunt drumuri bãtute cari sunt a tuturor – adevãrata 
avere proprie o are însã cineva acasã la sine; iar acasã la dânsa limba româneascã este 
o bunã gospodinã şi are multe de toate.”[7] Practic, Eminescu vede în dezvoltarea 
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limbii o etapã necesarã pentru desãvârşirea ei, atunci când lasã la o parte barbaria şi 
adoptã fineţurile,  abia atunci se poate scrie mai bine, se poate filosofa cu adevãrat: 
„Va sã zicã momentul emancipaţiunii unei limbi de sub dominarea ei atât etimologicã 
cât şi sintacticã a unei alteia sau a unor altora strãine e cel mai fericit şi mai fertil în 
privinţa limbei înseşi. Prin asta nu voi fi zis cã dezvoltarea limbei aduce neapãrat 
cu sine dezvoltarea ştiinţelor, artelor şi a civilizaţiunei. Istoria ne învaţã cã aceste 
momente din viaţa psihicã a popoarelor sunt cu totul neinteresante de dezvoltarea 
limbei ca atare; pentru cã limba e subiectivã, depinde de la popor ca atare, iar ştiinţele 
cer aprofundarea naturei obiectelor înşele şi ale relaţiunilor lor.”[8]

Cu toate cã nu s-a preocupat exclusiv de filosofie şî nu s-a concentrat în a scrie 
sistematic un tratat de filosofie, ideile filosofice rãzbat şi respirã în poezia şi proza 
eminescianã. Perspectiva ontologicã de care s-a simţit cel mai ataşat a fost aceea a 
unei eterne reîntoarceri, strãbãtutã de o permanentã transformare temporal-istoricã, 
în care putem identifica atât principiul conservãrii şi transformãrii energiei – atât de 
bine cunoscut lui Eminescu - precum şi viziunea filosoficã româneascã, prezentã 
şi în folclor, şi la cronicari, şi la Cantemir, şi la Bãlcescu, şi la Conta, şi la Blaga - 
viziune dominatã de imaginea „liniei ondulante”, cyclic.
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