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ЕЛКА ТРАЙКОВА • Кой е Борис Йоцов? 

КОЙ Е БОРИС ЙОЦОВ?

Днешният научен форум е изключително важен не само защото синте-
зира многогодишните изследвания на екипа на проект „Българският 

литературен пантеон и славянският свят в научното наследство на Борис 
Йоцов. Реконструкция на идеите“ с научен ръководил проф. Румяна 
Дамянова, а и защото е един от малкото актове на почит към личността 
на Борис Йоцов, убит в началото на 1945 г. от комунистическия режим. 
Този проект не само възвръща неговото име в пантеона на културната 
памет, но събира и аналитично интерпретира респектиращото и като 
научни качества, и като обем литературноисторическо и публицистично 
книжовно наследство на проф. Борис Йоцов.

Кой е той? Най-краткият отговор, за съжаление малко познат на 
нашите съвременници, е: той е юрист, политик, директор на Народния 
театър, литературен историк и критик, получил признание за своята 
задълбочена и многостранна научна дейност с избирането му за член-ко-
респондент на Българската академия на науките; уважаван учен със 
значителен авторитет в европейската славистична общност – член на 
Чешкото кралско общество на науките. 

Борис Йоцов е едно от големите имена в българската литературна 
история и в славистиката на ХХ век. Книгите с неговите студии, статии, 
рецензии, предговорите към съчиненията на Любен Каравелов, Нешо 
Бончев, д-р Петър Берон, Паисий Хилендарски, обемните му изследва-
ния за Петко Р. Славейков, Илия Блъсков, Васил Априлов, които ще бъдат 
издадени в рамките на проекта, анотираната библиография на неговите 
публикации ще дадат възможност този изключителен интелектуалец 
да бъде преоткрит след дълги години на наложена забрана и забрава.  

Творчеството на Борис Йоцов е културно богатство, то носи позна-
ние, превръща се в смислопораждаща банка от нови идеи, провокира 
дискусии и размисъл. Запознаването с неговите десетки студии и статии 
върху Българското възраждане очертават профила на изследовател, 
преосмислил спецификата на родното през призмата на европейското 
като културен контекст, осъществил продуктивен синтез между доку-
менталните факти и модерните концепции на хуманитарната наука.

Как Борис Йоцов чете процесите и авторите на Българското възраж-
дане?

Като научен фундамент той възприема концепцията на Боян Пенев – 
неговия ментор като учен, че представителите на Възраждането трябва 
„да бъдат изучавани в смисъл на индивидуална психология и на колек-

7



ЗАВРЪЩАНЕТО НА БОРИС ЙОЦОВ

8

тивна национална психология“1 . Б. Йоцов обаче анализира проблемите 
на този период от историята на българската книжовност и литература не 
в тяхната затвореност или ограниченост, а в динамичната им промен-
ливост и пълнота – историческа, литературоведска, културологична, 
психологическа, социалнополитическа. Сред плеядата от изтъкнати 
изследователи Борис Йоцов създава собствен научен стил, отличаващ 
се с богата ерудираност, солидна историко-фактологична подготвеност 
и оригинални изследователски подходи. 

Основополагаща за него, особено в драматични, преломни епохи 
като Възраждането, е личността на твореца – идея, също възприета 
от Боян Пенев, но надградена и доразвита в контекста на модерните 
тогава научни парадигми, за да очертае доста пренебрегвания в името 
на колективната национална съобщност творчески персонализъм на 
възрожденския човек. Затова не са случайни заглавията на негови из-
следвания като „Копнеж по личности“ или „Българската действителност 
търси автор“. 

Същевременно с това Б. Йоцов педантично проучва и системати-
зира всеки факт, създава една огромна банка от информация, която е 
монументална емпирична основа, върху която надгражда своите тези в 
„Път на Българското възраждане“, „Българското историческо съзнание 
през времето на Възраждането“, „Паисий Хилендарски като философ 
на историята“ или „Към кой век трябва да причислим Софрония Вра-
чански?“.

Борис Йоцов навлиза дълбоко в книжовните и обществени дебри на 
Българското възраждане, открива основополагащите процеси, очертава 
динамиката на тяхното развитие. Той осмисля същността на явленията, 
улавя стремежа на авторите към заявяване на доминиращи тематични 
полета и проблеми. Характерен пример за това е студията „Балканът 
в нашата поезия“ – тема, синтезираща същностни социокултурни, 
политически и народопсихологически процеси в българската история 
и даваща възможност да бъде проследена върху огромен материал от 
възрожденски творби. Анализирайки митофолклорната символика на 
този топос, Б. Йоцов пише: „Той е монументален изръст на природата, 
пред който минава българският дух в безспирния керван на годините“. 
Това е характерно за неговия стил – да поставя акцент върху ембле-
матични личности, събития, образи, които подреждат по своеобразен 
начин пъзела, наречен Българско възраждане.

Борис Йоцов чете и коментира съвременните литературни проце-
си фрагментарно, без амбицията да създава цялостен, концептуално 

1 Пенев, Б. История на новата българска литература. Т. 2. София: Български писател, 1977,
с. 546.
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мислен наратив. Ако, изучавайки Възраждането, той заема позицията 
на отстранения автор, обективно анализиращ тенденциите, създаващ 
панорамна картина на епохата, то в своето време той е активен участник 
в естетическите случвания, критикува или утвърждава творби, които са 
създадени от близкия приятелски кръг или от интелектуални и лични 
опоненти. Той живее със и твори във новата българска литература – 
малко известен факт е, че дебютира с поетични творби. За него тя е и 
духовно убежище, и предизвикателство, полемично поле, в което се 
сблъскват субективни пристрастия и различни естетически позиции. 
Липсата на дистанция му дава предимството да говори с езика на своето 
време, но и недостатъка да не улавя същността на някои художествени 
процеси. 

Литературноисторическият метод, който Борис Йоцов прилага в из-
следванията си на възрожденските автори и творби, се изявява изцяло и 
в трудовете му върху съвременните писатели и проблеми. В текстовете 
си той свързва явленията, които сякаш минават пред погледа му, търси 
тяхната закономерност, опитва се да открои значимото за автори, които 
са в периферията на литературното пространство. Произведенията и 
на класически, и на маргинални писатели и поети са аналитично интер-
претирани през психоаналитичната оптика, поставяйки акцент върху 
формирането на уникалния, творчески изказ чрез „словото, наситено 
с душа“. Но критическият метод на Б. Йоцов не се фиксира само върху 
тази теоретична основа, той е комплексен – умело споява продуктивни-
те позитивистични подходи с междутекстуалните анализи, създавайки 
оригинални сечения между литература, социология и философия.

Б. Йоцов е критик с ясно заявени позиции, той коментира и оце-
нява – понякога доста рязко, съвременния литературен живот. Това 
особено отчетливо проличава и в рецензиите му за новоизлезли кни-
ги. Те са значима част от творческото му наследство, показват го като 
темпераментен и пристрастен автор, полагащ българската литература 
в европейския културен контекст, който отлично познава. От литера-
турноисторическа гледна точка не бихме определили като обективни 
или неоспорими значителна част от неговите критически оценки. На-
пример той е твърде щедър на суперлативи за „богата вкусова култура“, 
за езика, стила, за сюжета на един от „най-хубаво написаните български 
романи“ – „Харитининият грях“ на Ана Каменова – и неоправдано, 
неаргументирано, неубедително критичен е към романа на Ст. Загор-
чинов „Легенда за Св. София“ или към поетиката на Теодор Траянов в 
„Български балади“. Всичко това не омаловажава, а показва сложната, 
многопластова същност на личността и твореца Борис Йоцов – някак 
разполовен между рационалната, аналитична, обективна реконструк-
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доц. д-р Елка Трайкова,
Научен секретар на направление 
„Културноисторическо
наследство и национална идентичност“ 
в Българската академия на науките

ция на Възраждането и субективната критическата деконструкция на 
съвременната литература; между високата научна кариера и включва-
нето му в политиката като министър на Народното просвещение (1942 
– 1944) – избор, предопределен и поради личната и колегиална близост 
с Богдан Филов. Не е без значение и фактът, че те съвместно издават 
„Родина – списание за българска историческа култура“ (1938 – 1941). 

Този текст не отговаря изчерпателно на въпроса „Кой е Борис Йоцов“, 
но проектът „Българският литературен пантеон и славянският свят в 
научното наследство на Борис Йоцов: реконструкция на идеите“ със 
сигурност ще даде аргументирана, точна представа за тази трагическа 
личност и значим интелектуалец на отминалия ХХ век. Ние, потомците, 
сме длъжни да направим това, макар и с огромно закъснение, защото той 
заслужава своето неприкосновено, достойно място в културната памет.
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ОПОЗНАВАНЕ НА БОРИС ЙОЦОВ:
НЕИЗПОЛЗВАНИ РАКУРСИ

Румяна Дамянова
Институт за литература, Българска академия на науките

GETTING TO KNOW BORIS YOTSOV: UNUSED ANGLES
Rumyana Damyanova

Institute for Literature, Bulgarian Academy of  Sciences

Abstract:  The article poses the problem of  B. Yotsov's place among the scientific humani-
tarians of the 20th century – Ivan Shishmanov, Boyan Penev, Mikhail Arnaudov, Yordan 
Ivanov, defines the dominants in his scientific work and reconstructs his ideas. The 
method of  B. Yotsov in his studies is also defined – consistently literary-historical. The 
profile of  the enormous factuality with which Yotsov works in his works is outlined, as 
well as his high erudition as a scientist-humanitarian and Slavist. 

Key words: humanitarians, reconstruction, literary historical, factology construction, 
literary historical, factology

Какво е мястото на Борис Йоцов между изявените, утвърдени и създали 
традиция български учени от първата половина на ХХ в.? 

Кои са доминантите в научното му дело?
Как Борис Йоцов разчита процесите и творческите изяви през XIX и 

XX в. в българската и в славянските литератури?
Отговорите на тези въпроси ще реконструират идеите на учения 

Борис Йоцов, ще очертаят възможностите пред неговото научно дело, 
ще набележат основните посоки, в които се разпростира неговата 
изследователска мисъл.

Борис Йоцов остава непознат – а и още е непознат – за немалка 
част от хуманитарната колегия. Прекършената му лична съдба с 
осъждането от Народния съд и разстрела през 1945 г. отрязва неговия 
път в хуманитаристиката на ХХ в. А Борис Йоцов има немалко по обем, 
не събрано, а разхвърляно в отделни публикации в списания и вестници 
научно творчество. 

Няколко са посоките, които доминират в неговото научно дело – проучва 
авторите и творбите на Българското възраждане, наблюдава пътя и изявите 
на писателите от края на XIX и първата половина на XX в., много време и 
усилия отделя за славянските автори и творби. Проследявайки наслагването 
на идеи и творчески реализации като историк на литературата, в немалка 
част от научното си дело, развило се през първата половина на ХХ в., 

доц. д-р Елка Трайкова,
Научен секретар на направление 
„Културноисторическо
наследство и национална идентичност“ 
в Българската академия на науките



ЗАВРЪЩАНЕТО НА БОРИС ЙОЦОВ

12

той се изявява и като прецизен литературен критик, който реагира на 
актуалните въпроси на деня – следи творчески процеси, наблюдава явления 
и изяви, пише отзиви за новоизлезли книги, на които често реагира в остър 
полемичен дух. 

Той е ученикът на Боян Пенев, изпратен от ментора си в Прага, където 
получава простор в заниманията си, разширява своя кръгозор, учи се от 
големите слависти от началото на ХХ в., усвоява един по-различен поглед 
към литературните факти и явления и го пренася и върху заниманията си с 
авторите от българския XIX в. Именно на Борис Йоцов българската научна 
мисъл дължи капиталния труд – томовете от „История на новата българска 
литература“ на Боян Пенев, без който литературоведската наука за XIX век 
би била бедна. Той ръководи Катедрата по сравнително литературознание в 
Софийския университет, става един от първите български учени слависти 
и русисти, пише върху славянски автори и творби, изнася сказки, има 
гражданска реакция към проблемите на времето си. 

Мястото на Борис Йоцов сред учените, създали българската хуманитарна 
наука от първите десетилетия на ХХ в., не е коментирано, нито е цялостно 
осмисляно творчеството му. Проектът „Българският литературен пантеон 
и славянският свят в научното наследство на Борис Йоцов: реконструкция 
на идеите“ си поставя тази мащабна задача: събиране в томове на неговото 
научно дело и осмисляне в предговори и коментарни бележки на неговите 
интерпретации и идеи. В процеса на работа се откроиха интересни моменти 
от творческата биография на Йоцов, личният му изследователски тон стана 
видим и даде възможност да се обособят основните насоки в научната му 
дейност, да се очертаят проблемните полета, както и да се набележат онези 
изследвания, които го нареждат сред утвърдените учени на българската 
хуманитарна мисъл от първата половина на ХХ в.

Борис Йоцов поема от своите учители – Боян Пенев, Иван Шишманов, 
Михаил Арнаудов – различни подходи, които определено доминират в 
неговите изследвания и оформят творческия му профил. В много свои 
трудове Йоцов се опира на тезите на Б. Пенев, но и в немалко от тях 
полемизира със своя учител. Той възприема идеята му за усещането за 
историята като обект на изследване: „Не забравяйте – пише Б. Пенев в 
очерка си за Неофит Бозвели, – че историята трябва да се чувствува тъй, 
както се чувствува едно художествено произведение“ (Пенев 1977: 547). 
Йоцов е респектиран от огромната ерудиция и мащаба на мислене на М. 
Арнаудов и споделя за него: „[…] подкрепян от познанията и качествата 
си на литературовед и критик, той се изявява в пълния си образ на 
литературен и културен историк”, напомняйки за неговата изследователска 
мощ – един действителен HOMO SCRIBENDI PERITUS в българската 
наука. При М. Арнаудов Йоцов съзира една особеност, която остава негова 
характерологична черта, а именно – тезите на теоретика са облечени в 
конкретни литературноисторически интерпретации. С подобен афинитет 
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той се обръща и към психосоциологическия метод, предложен от Иван 
Шишманов, който прокламира една нова наука – литературна социология, 
опряна на „двата яки стълба: социология и психология“ (Шишманов 1928). 
От М. Арнаудов и И. Шишманов Йоцов възприема наследеното от Иполит 
Тен разбиране за ролята на средата като фактор, който може да диктува 
условия – може да предизвика появата на дадена личност, може и да я 
промени. Той усвоява теориите на И. Тен, В. Хумболт, Т. Бъкл – учителите 
на неговите учители, а при представянето на литературните процеси и 
творческите изяви внася инструментариума на изследователя позитивист. 
Този подход, съчетан с проникване в психологическите мотивации на 
решенията и действията на творците, които изследва, става постоянен в 
трудовете на Йоцов. Сред именитите изследователи от периода, когато 
твори Йоцов, са още и Йордан Иванов, Иван Снегаров, Васил Пундев. 

Сред тях със свой собствен творчески маниер застава и Борис Йоцов – 
притежаващ богата ерудиция, изрядна фактологична подготвеност 
и задълбочени познания за литературните процеси и явления, които 
изследва. В по-обемните му студии се усеща известен енциклопедизъм – 
той борави с десетки имена на изследователи или творци на съответната 
литература, за да очертае културния контекст, в който твори авторът, 
когото изследва. Сред впечатляващите му текстове се откроява студията 
„Йозеф Добровски и нашето Възраждане“ (1930), която може да бъде 
определена като справочник за българската филологическа мисъл през XIX 
в. Йоцов споменава един факт, на който дотогава не е обръщано внимание, 
а именно че първото запознаване на българите с Й. Добровски (1753 – 
1829) става чрез труда на Юрий Венелин „Древние и нынешние Болгаре в 
политическом, народописном, историческом и религиозном отношении к 
Россиянам“ (1929) – във възхитата и едновременно в полемиките с идеите 
на Добровски. Йоцов проследява пунктуално влиянието на неговата 
„Грамматика языка славянскаго по древнему наречию“ (два тома „Institu-
tiones“) върху българските езикови борби, върху трудното оформяне на 
книжовната норма в разразилите се езикови полемики, набелязва всички 
прилики и разлики с излизащите немалко български граматики. И всичко 
това е проследено в дейността на много от българските просветители от 
Неофит Рилски до Иван Момчилов, от 1833 до 1876 г. Логичен е и изводът, 
който Йоцов прави, че „Добровски съдействува, заедно с дейци като 
Венелина, за развитието на нашия историчен славистичен романтизъм“ 
и още по-категоричното твърдение, че именно Добровски „затвърждава 
и задълбочава българското исторично езиково съзнание“.

В научните коментари към текстовете на Борис Йоцов ние се стремим 
към пълно представяне на авторите, които той споменава; коментираме 
негови тези, обръщаме внимание на концепциите и наблюденията 
му, като ги актуализираме. Четенето на творбите на Йоцов е научно 
предизвикателство – той борави с богата палитра от исторически 
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условия, които евентуално са повлияли при оформянето на твореца, 
търси преплитания с чужди литературни образци, осланя се най-вече на 
българската традиция – и всичко това е представено с един академичен 
език на изложение, в който не липсват и архаични думи, и някои 
остарели или диалектни форми. Наблюденията върху изследванията 
на Йоцов откриха вниквания в българската народопсихология, дори 
литературноисторически и периодизационни открития. Определено може 
да се каже, че в творбите му, посветени на Българското възраждане или 
на новата българска литература, се изграждат типологии на българския 
национален характер. Днес, от дистанцията на десетилетията, улавяме 
понятия и констатации, които звучат актуално и са в унисон с търсенията 
на съвременната хуманитаристика.

Изследователският метод, с който Борис Йоцов проучва целия 
литературен развой от XIX до първата половина на XX в., е последователно 
литературноисторически. Той проследява процесите, отбелязва новото 
и различното, търси специфичното. За Йоцов е важна динамиката на 
случващото се, като той категорично поставя въпроса за ролята на 
отделните личности, които с действията си осъществяват промяната. Като 
литературен историк Б. Йоцов има изграден усет за самия литературен 
процес, той сякаш се потопява в историческия период, където е ситуиран 
авторът – Българското възраждане, новата българска литература на ХХ в., 
славянските литератури от XIX и XX в., – като съзира опори там, където 
не са очаквани, открива аспекти, които са неочаквани. Само един пример: 
той има интересна статия с по-специалното заглавие „Към кой век трябва 
да причислим Софрония Врачански?“, в която полемизира с Б. Пенев и 
убедително защитава тезата, че Софроний е човек не на XIX, а на XVIII в. 
заради „просвещенския европейски дух“, който носи. 

 Борис Йоцов се доверява на усета си за процесите и с творбите си го 
доказва. При него литературният процес и явленията, които го моделират, 
са проследени пунктуално, наситени са с информация за контекста на 
ставащото, съпроводени са с множество имена на личности, участвали в 
тези процеси. Усещането е, че сякаш тези процеси и явления, които следи 
Йоцов, оживяват чрез текстовете му. Нещо повече, той има един израз 
„романтичен реализъм“, който е подходящ като самоопределение на начина 
на представяне на явленията и динамиката на процесите в тях. Те сякаш са 
видени през една емоционална пропускливост. Йоцов откликва на личните 
моменти в творческите съдби, особено показателен в случая е примерът 
с неговия отзив за Николай Ракитин „И той падна“, в който съучаства на 
личната драматична участ на Ракитин и обвинява времето и нравите за 
трагичния му край. Подобен отклик се съзира и в една от най-ранните 
творби на Йоцов – „Неволята у Славейкова“, – където емоционално и 
философско се преплитат, за да изградят представата за страданието като 
провокация за творческа мощ.
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 В изследователския маниер на Борис Йоцов се откроява една 
специфична култура на представяне на анализирания процес или автор – 
той богато обгръща и разкрива творците и текстовете: и исторически, и 
литературоведски, и библиографски, и социално-исторически. Така се 
появяват заглавия като „Българското историческо съзнание през времето 
на Възраждането“, „Българската действителност търси автор“, „България 
и славянството“, показателни примери са най-вече предговорите му към 
съчиненията на писатели като Любен Каравелов, Нешо Бончев, Паисий 
Хилендарски и други. Тази пълнота на изследователски подходи разкрива 
представата за творците и творбите, които изследва. Нещо повече – много 
текстове на Йоцов, и то предимно върху литературата на ХХ в., сякаш 
са „отворени“, той ги завършва, но има поанта, с която или отваря нова 
проблемна ниша, или дава възможност на автора да се доразвие. Неговият 
усет за наслагване на идеи, които оформят процеси и дават възможност 
за изява на отделни автори, е забележителен.

 Научноизследователският метод на Борис Йоцов е призмата, през 
която трябва да се разглежда неговото научно дело. Защото с десетките 
литературноисторически статии и студии той захранва две десетилетия 
от ХХ в., в които се гради новата българска литература, когато се 
избистрят творческите явления и се оформят литературните процеси, 
чиито представители ще станат ярките фигури вече от втората половина 
на века. Литературноисторическият метод на Борис Йоцов, с който той 
проследява явленията и процесите на два века, е подкрепен често от 
социологически изводи, от компаративистични наблюдения; немалко 
са моментите, в които проникват народопсихологически съждения 
и оценки. Това богатство на изследователския метод e резултат и от 
наследената българска традиция в лицето на Иван Шишманов и Боян 
Пенев, и от школуването в европейските културни центрове като Прага 
и Виена. Борис Йоцов се оформя чрез своите изследователски подходи 
като водещата фигура на двете десетилетия – 20-те и 30-те години на ХХ 
в. Неслучайно в своите критически отзиви към новоизлезли книги той 
очертава панорама на ставащото в литературния развой или в търсенията 
на медиевистиката, или в постигнатото от възрожденската историческа 
наука. Със завидна ерудиция Борис Йоцов изгражда парадигмата на четене 
и представяне на българската литература и литературна наука до средата 
на ХХ в., той е личността, която вече и институционално като министър 
на просвещението ще наблюдава и насочва българската литература, както 
и ще очертава профила на българската хуманитарна наука.

 Борис Йоцов предлага в своите изследвания богата библиографска 
фактология, изяснява издания под линия, понякога научните му коментари 
само в една студия достигат над 150 индекса. Тази дисциплинираност по 
отношение на фактологията е израз на влиянието на позитивизма като 
метод, който предполага ясно документиране на контекста на текстовете. 
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Същевременно в немалко текстове Йоцов надскача тази фактология 
и се появяват съждения и изведени наблюдения, които респектират с 
дълбочина и проницателност. Например, коментирайки д-р П. Берон, той 
заключава: „д-р Петър Берон не дава възможност на своите съвременници 
да бъде достатъчно оценен“; или, пишейки за класицизма на Нешо Бончев, 
пояснява: „Това е класицизмът на Бончева, книжовният аристократизъм, 
за който бива укоряван…“; или за Димчо Дебелянов: „Словото у него 
е наситено с душа“, а изяснявайки музикалността на стиха на Николай 
Лилиев, категорично заявява: „музата на Лилиев е с лира“ и много други.

Коментирайки литературноисторическия метод на Борис Йоцов и 
богатството на изследователски подходи, които се откриват в творбите му, 
трябва да се отбележи, че той не само проследява наслагването на идеи, но в 
явленията и процесите търси и закономерностите, които ги предпоставят. 
Самата динамика на литературните процеси или конфликтността на 
творческите изяви често пораждат полемична реакция и Йоцов става 
критичен дотолкова, че отрича изданието, за което пише. Има немалко 
примери в цялото му научно творчество за такъв ярко изразен критичен 
тон, но е интересно да се разкрие, че всъщност първата му творба, 
която го заявява като критик, макар и едва 26-годишен, е най-първата, 
публикувана от него след стиховете му. Това е отзивът му за един учебник – 
„История на новобългарската литература“ от Анастасия Михайлова, 
публикуван в „Златорог“ през 1921 г., в който заема принципна позиция 
против манипулациите и плагиатството. След като подробно проследява 
всички манипулативни представяния и ясно изразява критическото си 
неодобрение, той завършва с думите: „Поднасянето на това ръководство 
в тоя му вид е една голяма дързост“. Подобен патос съдържа и отзивът 
„Друг плагиат" в сп. „Хиперион“ (1924), където го вълнува въпросът за 
авторската коректност.

Творчеството на Борис Йоцов е обогатяващо ни научно наследство, 
което изисква дълбок прочит и отдаване. Там, в същността на творбите му, 
се крие една особена авторова чувствителност към социалните проблеми 
на времето, към творческите кризи с върхове и спадове, които оформят 
облика на творците. Б. Йоцов познава отговорността на словото и се отнася 
с уважение и респект, когато го изследва. Той често съзира отвъд видимото 
ситуации или белези, на които дава път в своите оценки. Неговите студии 
и статии в по-голямата си част са етапни – те съдържат проницателни 
анализи на творчеството на изявени български творци както от периода 
на Българското възраждане, така и  до първата половина на ХХ век.

Надяваме се, че с нашата екипна работа при осъществяване на изданието 
на съчиненията отговаряме на многото въпроси, които възникнаха в 
процеса на проучване на научното наследство на професор Борис Йоцов – 
един от най-значимите български учени хуманитаристи на ХХ в.
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THE SLAVIC PLOTS
Mihail Nedeltchev
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Abstract: The text presents in unity the literary and geopolitical studies of  the professor 
dedicated to the dramatic historical fate of  Slavism. He sees the Bulgarian national 
community comfortably accommodated in the Slavic one world as in a natural big 
home. A special emphasis on exhaustion is superimposed on the political and general 
cultural personality of  the philosopher-president of  Czechoslovakia Tomasz Garik 
Masaryk. It is shown how the national literary-historical plots are intertwined with 
the great historiographical European narratives. The threat that endangers the unity 
is given as an actual aspect of  the world of  Slavs after the criminal attack on Ukraine 
from the once again rising imperial Russia. The regret for the lost life of  Prof. Yotsov 
in the years of  his creative power is expressed.

Key words: retro-utopianism,  geopolitical  schemes.,  the worlds  of   Slavism,  "small
peoples",  imperial slavophilism,  literary  and  historical  studies,  political
personality,  Pan-Slavic  leader,  megaplot

С пълно основание проектът за реконструкция на идеите на проф. Борис 
Йоцов има две основни съставки: за българския литературен пантеон 

и за славянския свят. Но аз ще се опитам да ги свържа в единен културоло-
гически и литературноисторически сюжет, защото ми се струва, че именно 
така можем да обозрем и обхванем научното наследство на проф. Борис 
Йоцов в неговото истинско единство. Голяма част от значителните бъл-
гарски литературоведи от първата половина на ХХ век, които са посветили 
научното си творчество на българската литература, обикновено са писали и 
за автори и творби на славянските литератури. Но при проф. Борис Йоцов 
става въпрос за такъв тип единство на творческите осъществявания, при 
което тези два дяла наистина взаимно се осмислят, допълват, проникват 
един в други, конвергират. 

Наред с пространните си литературноисторически студии Борис Йоцов 
е създал и няколко къси синтетични есета, където е обобщил вижданията 
си за историческата съдба на българското племе, за трагизма в общностно-
то българско битие. Това са на първо място есетата от сп. „Отец Паисий“, 
„Българската действителност търси автор“ и „Малкият народ“. Макар и 
пределно съсредоточени върху драмите в националната съдба от 20-те 
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и 30-те години на ХХ век след голямата национална катастрофа, дори в 
тези така лаконични текстове литературоведът не се втренчва в клаус-
трофобично затвореното тукашно и вижда непрекъснато тази национална 
съдба в общославянски, общоевропейски и общосветовни перспективи. 
Така в есето „Българската действителност търси автор“ четем редовете: 
„Най-после не можем да не сложим нашия народ в отношение към света, 
не бива да не погледнем на нашия исторически живот през призмата на 
световното и вечното. Така издребнява дребното, случайното, остава трай-
ното, непромененото в събитията и във волята, която ги е движила. Какво 
е нашето отношение към славянския свят в древността, към византинизма 
и елинизма, към сърбизма и пр. като политика, култура, идеология, към 
Русия, Азия и Европа, още повече че се намираме между два свята, на 
кръстопът, гдето се събират на пир толкова много стихии“. И още: „Не сме 
сами, живеем не само със своето, но и със страданието на Европа“. В тази 
геопоетика славянството се мисли като по-големия дом за/на българите, 
като по-широкото поле, където българският художествен гений ще може 
да представи в истинската си пълнота себе си. 

Но този свят на славянството е виждан от проф. Борис Йоцов съвсем 
не в духа на официозното проимперско славянофилство така, както бе 
представено то с подкрепата на агресивната руска пропаганда на т.нар. 
Славянски събор в София през 1910 г., предизвикал серия от протестни 
акции на големите ни интелектуалци около кръга „Мисъл“ (според тази 
официозна псевдославянофилска визия малките славянски ручейчета 
трябваше да се влеят в широкото руско море!). В неговото виждане обаче 
това е възкресеният светъл свят на славянската взаимност от ХIХ век, 
извикан на живот сега като свят на толерантност и взаимна подкрепа на 
„малките народи“, както бе огласен още навремето от големите чешки и 
хърватски просветители. 

Подобно на своя ментор и учител проф. Боян Пенев – така последо-
вателно и с любовно преклонение вгледан в полското, в легендарните 
месианистични сюжети на Великата полска емиграция и в радикалните 
творчески устреми на Млада Полша, проф. Борис Йоцов разширява 
представите ни за световете на славянството, като включва в нашето 
полезрение спомените за делата на учени и политически дейци и от кръ-
говете на т. нар. австрийски славяни, като търси и намира исторически 
аналогии още от десетилетията на Млада Европа, като събужда за нов 
живот геополитически схеми и културни нагласи – при това без какъвто 
и да е наивен ретроутопизъм, без каквото и да е опростяване на сложните 
и често конфликтни взаимоотношения на привърженици на сякаш една и 
съща кауза. На финала на голямата си студия Славянските литератури 
и славянското съзнание в България (печатана в сп. „Български преглед“ 
през 1929 г.), той дава следното обобщение за мястото на българите в този 
пъстър свят: „Въпросът за славянското съзнание неразделно се свързва 
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с въпроса за славянската култура, в която голям дял се пада на руската. 
А знае се, че философски, културно, исторически Русия се противопос-
тавя на Европа. Русия е отделен мир, който ще каже на света ново слово. 
От времето на цар Петър Велики – една реакция срещу Европа, реакция 
на която и ние не сме чужди, която лежи в основите на славянофилския 
мистичен национализъм и на днешното евразийство. В коя духовна сфера 
на влияние сме – славянска, руска или европейска? И дали ще можем да 
преодолеем тоя славянско-европейски дуализъм, като се домогнем до 
органичен синтез? Това е въпрос от голямо значение за нас, искаме ли да 
създадем своя култура, доколкото можем изобщо днес да я имаме. А този 
въпрос е и за нашето славянско съзнание“.

Нима тази дилема, формулирана от професора славист преди повече 
от деветдесет години, не е отново пределно актуална за нас днес – след 
преживените толкова трагически сюжети и възвисявания, когато на триста 
километра от българските граници се води война на живот и смърт между 
два толкова близки нам славянски народа?! Нима и днес не сме изправени 
пред подобни трудни избори в рамките на сякаш един и същ славянски 
свят? Нима и днес няма да намерим точното си самоопределение, няма да 
направим верния си избор? Нима ще продължим да смятаме изповядва-
щите католицизъм славяни за някак по-чужди?

Нека продължим с припомнянето на обобщението на проф. Борис Йо-
цов: „Ако  славянознанието – езикознание, културна история, етнография, 
и история на славянските литератури – може да задълбочи нашите позна-
ния върху славянския мир, да ни даде, както в миналото, една основа за 
научно, политико-обществено и литературно приобщаване с последния, 
ако може да бъде неизчерпаем извор за проглъбяване на нашата култура 
и за прояснение на нашето славянско съзнание, то особено място трябва 
да отделим тук на славянската художествена мисъл. В славянската худо-
жествена литература можем да почувстваме себе си, в общуването с нея 
бихме могли да изпитаме непосредствено онова чувство на родство, което 
изживяваме, когато се намираме в славянска страна, да чувстваме не са-
мо в езика, не само в нравите и обичаите, в бита, че славянското родство 
не е празно слово“.  Виждаме колко внимателно борави с това славянско 
слово проф. Борис Йоцов през 1929 година – тогава, когато руското ка-
то една от основните съставки на славянското е придобило съвсем друг 
идеологико-цивилизационен вид, когато за него – учения славист – то е 
съхранено предимно в емигрантските белогвардейски общности, когато 
дълго време в самата Русия националното име почти не се произнася, когато 
всъщност зад маската на съветското прозира вече съвсем ясно увълченото 
лице на империята, която съвсем скоро, през 1939 година, отново ще влезе 
в обичайната си роля на територия с правата безмерно да се разширява за 
чужда сметка.

Да, изглежда, че сега, през 2022 година, българите трябва окончателно 
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да се определят, да направят своя избор в този всъщност многопосочен 
славянски свят...

А проф. Борис Йоцов, изглежда, го бе направил категорично именно 
някъде около 1930 година. Тогава той публикува своята персоналистична 
студия, посветена на чехословашкия президент на новоявилата се в Европа 
държава, на президента философ Томаш Гариг Масарик. Очевидно за избо-
ра на темата на тази толкова значима студия роля играят и студентските, 
и специализантските пражански години на Йоцов (с основание поетът и 
преводач Вътьо Раковски назова съставената от него през 2004 г. малка 
книжка с текстове на литературоведа Не забравям аз красивата Прага!). В 
интерпретацията на проф. Борис Йоцов президентът Масарик е една идеал-
на политическа личност, която в продължение на десетилетия се подготвя 
да стане водач на своя народ – при това с ясно знание за опасностите за 
малките славянски народи, които търсят своята държавност, с осъзнаване 
на великата заплаха от стоящия в съседство пангерманизъм. Ето вдъхно-
веното встъпление към тази студия: „Създателят на чешкия политически 
реализъм се води в своите дела от висши идеали за човечност, за нравст-
вено възвисяване, гледайки винаги sub speciae aeternitatis. Ако е изпаднал 
в противоречие с действителността, то не е само защото тя е по-силна, но 
и защото на изключителната личност изобщо е съдено да бъде в борба, 
да бъде в антагонизъм с нея. Той реагира философски на живота, защото 
не е равнодушен към него, защото бива смущавано неговото нравствено 
битие. Има дълбока вяра в човека и в жизненото му предназначение, за да 
не се оставя да бъде съкрушаван от света такъв, какъвто го вижда, и за да 
има мощ да иска и да се бори да се претвори по неговия творчески идеал“. 
Разбира се, проф. Йоцов вижда президента Масарик и като един общосла-
вянски лидер, въплъщаващ личностно и естествената демократичност 
на такъв „малък народ“. Най-високи политико-историографски формули 
могат да бъдат отнесени откъм президента за чехословашката общност: 
„Съдбата на своя народ слага върху съвестта на славянството и света, прави 
я въпрос на световна правда, понася я като своя, мисли и действува как 
да отмени нейното проклятие. Той е и истински славянин, защото става 
въплъщение на практичен идеализъм, ратник за възцаряване на земята на 
правдата Божия, копнеещ по световно братство – между хора и народи“. 
Знаем, че проф. Борис Йоцов подкрепя своето филологическо образование 
със завършването на един цялостен университетски юридически курс и е 
съвсем естествено близкото синхронно следване на държавническите ми-
сли на президента. А названието на тази толкова важна студия е пределно 
изразително –„Т. Г. Масарик и неговият идеал за нова Европа“. 

Почти във всичките десетки и десетки студии и статии, дори и в те-
зи, които съвсем конкретно са посветени на български личности и на 
общобългарски дела, срещаме множество формули, които се сплитат с 
общия мегасюжет за геополитическата съдба и за културната мисия на 
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славянството в света. В своята книга „Opera slavica, или "Назад към Борис 
Йоцов“ (1995 г.) доцент Величко Тодоров дава следното определение: „Ти-
пологията на Йоцовите сравнителни находки включва два вида бинарни 
паралелизми – компаративни характеристики от типа inter nos (между 
нас) и от типа pro domo sua (за себе си). Към първия спадат редица опи-
ти на Йоцов да успореди български възрожденски явления със съставки 
от славянската литературна и културна парадигма от ХХ век“. При някои 
по-обемни текстове това сплитане стои още в заглавията: „Българските 
страдания и борби за свобода в славянската поезия“, „Братя Миладинови 
в Чехия“ и пр. Намираме и множество сполучливи литературоведски фор-
мули, обобщаващи български социокултурни феномени и културологични 
сюжети. Ето: това е „образ – монументален изръст на природата, пред 
който минава българският дух в безкрайния керван на годините, като го 
съвладява и възвежда в съвсем самобитна ценност, в свой символ“ (Бал-
кана в нашата поезия, 1922 г.); за Ботев – „разполагал е с народната песен 
като със свое достояние“ (Хаджи Димитър и народната песен, 1926 г.); 
за Пенчо Славейков: „връх на духовна мощ, по който може да се копнее“ 
(Пенчо Славейков: Литературно-критически очерк, 1930 г.). 

Колегите от Института за литература са назовали съвсем сполучливо 
днешния ни научен семинар „Завръщането на Борис Йоцов“. И всички ние 
наистина сме длъжни да осъществим това завръщане – близо седемдесет 
години след трагическото насилствено прекъсване на живота на големия 
литературовед и обществен деец. Но и със заложената в него пределна 
актуалност на заплахите, които продължават да дебнат света на славяните, 
неговата мисъл продължава да ни пресреща на всеки голям геополитически 
кръстопът. 

08. 06. 2022 г.
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В ПРАКТИКАТА НА БОРИС ЙОЦОВ: НЯКОИ АСПЕКТИ
Марияна Цибранска-Костова
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THE ACADEMIC BULGARIAN LANGUAGE DURING
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THE 20TH CENTURY IN THE PRACTICE OF BORIS YOTSOV: 
SOME ASPECTS

Mariyana Tsibranska-Kostova
Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of  Sciences

Аbstract: The article aims at analyzing some features from the rich issues set by the language 
practice of the famous literary critic prof. Boris Yotsov. A special focus of attention is the 
presence of archaic vocabulary from the Old Bulgarian period, rare and dialectal words, 
dynamics in the word-forming variance of  names; shortening the noun base of  words, 
etc. B. Yotsov's literary criticism fits into the linguistic processes in the period between 
the two World wars: time of  accumulation, construction, creativity; of  manifesting 
the tendency to combine the inevitable needs of  education with identity attitudes and 
striving to legitimize the Bulgarian language at academic level. The material is so rich 
that allows a separate topic “B. Yotsov and the Bulgarian language” to be outlined and 
commented on.

Key words: Boris Yotsov, Bulgarian Literary language, Academic style

Академизмът на един език е понятие, свързано с неговата висша инте-
лектуализация, образцов характер и употребата му за нуждите на спе-

циализираното научно знание в различни области (някои модерни аспекти 
и интерпретации у Стефанова 2016). Той се достига по еволюционен път и в 
най-голяма степен отразява книжовните, в по-широк смисъл хуманитарни 
традиции на едно общество в процеса на неговата културна еволюция. След 
Освобождението в българската действителност продължават езиковите 
търсения и тревоги за пътищата на развитие на книжовния български език, 
а приноси в тази област също по утвърдена възрожденска традиция имат 
широки обществени слоеве, предимно новосформираният университет-
ски елит, практикуващото учителство, действащите магистрати и др. В 
областта на филологията и правото – два стожера на хуманитаристиката, 
са налице редица примери за това, как са се създавали условия за синтез 
между строго терминологичния научен език и книжовния, как правната и 
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литературната култура се е изграждала посредством езиковата практика 
еволюционно, в непрекъсната динамика и синхрон между норма и тради-
ция. Ако през Възраждането и годините след Освобождението доминират 
целите да се утвърди домашният словен фонд и да се изтласкат от употреба 
турцизмите, да се укрепи ролята на традицията, да се реципиира чужд опит 
от развитите европейски езици, то в годините между двете световни войни 
езиковата система се отличава с по-високо ниво на нормираност. Така нап- 
ример вече няма да открием типичния процес да се използват пояснения 
в скоби с обилие от домашни, диалектни и турски думи поради липсата на 
норма и стабилно изградена административна, обществено-политическа 
и научна терминология в най-широк смисъл (Данова 2016: 263). Периодът 
между двете световни войни е време на натрупване, съграждане, творчест-
во; продължава тенденцията неизбежните потребности на образованието 
да се съчетават с идентичностни нагласи и стремеж да се легитимира бъл-
гарският език на академично равнище. Преводите и личното творчество 
са културен мотор за това (Русинов 1999: 393–447). 

Борис Йоцов притежава разпознаваем академичен стил и език. Дописен 
член на БАН, едновременно юрист и филолог, тъй като завършва и право, 
и славянска филология, той предоставя на изследователите по проекта 
“Българският литературен пантеон и славянският свят в научното наслед-
ство на Борис Йоцов: реконструкция на идеите” възможност да изградят 
автентична представа за националния академичен профил на учения. Иначе 
казано, могат да се реконструират не само идеите, но и езиковите процеси. 
Данни за това се извличат от няколко десетки статии и студии на учения, 
публикувани основно през 20-те – 30-те години на XIX в. на страниците 
на списанията „Огнище“, „Български преглед“, „Литературни новини“, 
„Листопад“, „Златорог“, „Отец Паисий“ и др. За радетелите за български 
академичен стил езикът е нещо повече от инструмент за изразяване на 
идеите, а сам по себе си е ценност и научен обект. Достатъчно е да спо-
менем жалонни имена като Ст. Бобчев, който има големи заслуги за бъл-
гарската етнология, фолклористика и филология със своите проучвания 
върху обичайното българско право и под чието главно редакторство в сп. 
„Юридически преглед“ от 1932 г. до края на съществуването му се поддържа 
рубрика с кои чуждици не бива да си служи българският правник или пък 
се публикуват материали като „Речниче на правни чуждици с посочване 
съответните наши своици“ (Юридически преглед 1932: 76; Русинов 1999: 
399). Ето защо от многото възможности за анализ на лексиката на Борис 
Йоцов предпочитаме да обобщим наблюденията си върху определени 
аспекти на домашното словно градиво в няколко целенасочено подбрани 
категории. Пластовете в разнообразната чуждоезична лексика от между-
народния културен фонд на класическите и западноевропейските езици, 
на руски, чешки, полски и сръбски, остават обект на друг тип изследване. 
Отделни думи с чужд произход ще бъдат коментирани само доколкото 
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имат разговорен статус и/или са познати на народните говори. 
Досегашните изследвания върху историята на новобългарския кни-

жовен език в годините между двете световни войни отбелязват следните 
по-характерни тенденции:

а) динамика в словообразувателната вариантност на имената;
б) съкращаване на именната основа на думи както с домашен, така и с 

чужд произход;
в) побългаряване на научната терминология в различни области;
г) словообразувателна дублетност в полза на по-кратката дума по моде-

ла на А. Т. Балан, който смята, че народът предпочита „по-кратките пред 
по-дългите думи, простите пред сложните“ (Русинов 1999: 410–411).

Тези процеси намират проявление в творчеството на Б. Йоцов. Някои от 
типичните думи и изрази в него групираме в следните категории и примери:

1. Обикнати думи. За известна част от примерите не можем да бъдем 
сигурни, че не са авторски неологизми или предпочитания, а други намират 
своята мотивация в общия културен „сленг“ на епохата. Техният произход, 
съответно източникът на влияние е различен, но общото е активизирането 
на домашната лексика не само в словообразувателния ѝ инвентар, но и в 
семантичното развитие от конкретно към абстрактно значение. Харак-
терни думи за Б. Йоцов са:

Прилагателното занимлив. Може да предположим, че за неговата ши-
рока употреба той е повлиян от А. Т. Балан, който го предлага като образец 
(Русинов 1999: 409). Наставката –лив се приема за словообразувателен 
модел от народния език. Не бива да забравяме, че А. Т. Балан, заедно със 
Ст. Младенов, Б. Цонев и Ст. Аргиров, стои в основата на списанието 
„Българска реч“ от 1921 г., което бихме нарекли по-скоро научен проект 
и визионерство за самобитността на родния език. Макар че А. Т. Балан е 
известен със своя краен пуризъм в отделни случаи и че негови конкрет-
ни виждания са били критикувани, трябва да признаем, че други негови 
предложения придобиват гражданственост. Такъв е случаят с посоченото 
прилагателно. Примери у Б. Йоцов: Уроците му по българска граматика, 
упражненията му върху наши писатели, тълкуванията му на текстове 
са приятни, съдържателни, занимливи (Йозеф Пата, 1933, подобно е и 
прилагателното прониклив); Но включването на „Иванко“ в един репер-
тоар крие опасност: пиесата е толкова пъти представяна, неведнъж 
издавана, упорито е изучавана в училищата – тя е толкова позната, 
че става незанимлива (Пловдивски народен театър, 1939) и др.

Надвластие не може да се сведе към същата сфера на произход като 
горната дума, тъй като е абстрактно съществително, в което е налице и 
префиксален, и суфиксален елемент. В РБЕ то е представено само с един 
пример от творчеството на Ив. Вазов, и то от лирическа творба, поради 
което е придружено от бележка поет. В практиката на Б. Йоцов думата е 
обичайна, с висока честота и се употребява вместо надмощие, власт над 
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всичко и всички, безгранична власт. Интересни са примерите, в които в 
контекстовото обкръжение стои еднородна дума, но с друг семантичен 
нюанс. Примери: бесния нагон за надвластие и владичество, буквално 
‘за надмощие и господство’ (Малкият народ, 1939); чувството и въобра-
жението са освободени от надвластието на разума ‘господство, власт‘ 
(Адам Мицкевич, 1935);  

Нирвам се, да се нирна. Глаголът означава ‘гмурвам се, гмуркам се, 
потапям се, потъвам в нещо’, но се употребява само в преносен смисъл и 
съпътства всеки коментар на Б. Йоцов, когато става въпрос за вглъбено, 
целенасочено и всеобхватно вникване в особеностите на литературния 
процес. За употребата на глагола, предимно в неговия св. вид, Б. Йоцов 
е повлиян от диалектите (включително своя роден врачански говор като 
представител на северозападните български говори), където може да го 
открием във вариантите ниря, ниркам, нирвам, нирвам се, нирнувам се и 
др.; оформя се еднокоренно гнездо от думи с конкретно значение, сравни 
още нир, нирец и нирище ‘дупка, проход, пещера’ (РРОДД 1974: 295; БЕР 
1995, 4: 653–654). През Възраждането и след Освобождението глаголът се 
открива у автори като Ц. Гинчев, П. Р. Славейков, Г. С. Раковски и др. Той 
е с праславянски произход, поради което има наследници практически 
във всички славянски езици, а сродни думи са документирани в палеосла-
вистиката още по старобългарски писмени паметници: нꙑрище ‘скрито, 
изоставено, потайно място‘ в Супрасълския сборник или нꙑрꙗти ‘гмуркам 
се‘ в Симеоновия изборник (СтбР 19991 1: 1024; БЕР 1995, 4: 653). В съвре-
менните лексикографски разработки се поставя бележка диал. Очевидно 
е обаче, че разширената употреба на глагола е резултат от една неотменно 
действаща линия в развоя на българския език, започнала през Възраждане-
то и продължила дълго след Освобождението, която е във фокуса на нашето 
внимание – всестранното използване на домашната лексика с различен 
статус и натоварването ѝ с нова функционалност в системата на книжо-
вния език. Този процес свидетелства за непрекъснато преливане от едната 
в другата сфера между старобългарското словно градиво и диалектите на 
българския език, между устната и писмената реч, между диахрония и син-
хрония. Тази динамика на езиковите процеси усложнява понякога точния 
избор на съпътстващото уточнение „диалектно“, „остаряло“, „разговорно, 
старинно“ при обясненията на думите от творчеството на Б. Йоцов. При-
мери: И днес Лермонтов се изправя тайнствен пред всички ония, които 
желаят да се нирнат в неговото творчествo (М. Ю. Лермонтов, 1940); 
ето народни вярвания, предания и суеверия, нрави и обичаи, духове, сенки 
и призраци, народна мъдрост, непознат свръхземен свят – стига да се 
нирнем (Адам Мицкевич, 1935); да се нирнем в светлината на вечния дух, 
да побеседваме с божествената искра в своята гръд (Пенчо Славейков, 
1932); нирнете се и вижте, да се нирнем и други повелителни изрази, които 
при Б. Йоцов са стилистичен похват за емфазия, подчертаване на необ-
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ходимостта от читателска съпричастност във възприемането на идеите, 
косвено диалогизиране с читателя. 

Относба. Независимо че познава и лексемата отношение, за Йоцов 
системните връзки на компонентните в литературната творба, както и 
отношенията на нейния създател със заобикалящата го действителност 
винаги са относба. Тази лексема не е отразена в академичния РБЕ, тъй 
като вероятно се приема за термин поради употребата ѝ от А. Т. Балан по 
повод обясненията му какво представляват синтактичната организация 
на речта и понятието падеж. Езиковедът нарича падежа „вътрешна отнс- 
ба между вършене и същина, между същина и същина (Теодоров-Балан 
1957: 32; Алмалех 2006). Примери у Б. Йоцов: интересна и възторжена 
относба към делото на Мицкевича; съзнателна относба у Славейкова 
към великите свои образци (Пенчо Славейков и Адам Мицкевич, 1932); 
относбата си към ония близки и далечни народи (Малкият народ, 1939); 
отдавна прилаганият в относба на западните литератури сравните-
лен метод (Две истории на славянските литератури, 1929); относбата на 
поета към света (Пенчо Славейков, 1932) и др.

  За това, че Б. Йоцов е повлиян от съвременните му езиковедски търсе-
ния за чистота и самобитност на българския език, за „повече българщина“, 
свидетелство дават и други словни употреби. Ще се ограничим само с още 
няколко примера. Така навлизането на лексемата излетник в българския 
обществен живот отново се дължи на усилията на А. Т. Балан, който по 
този начин се опитва да конкурира чуждите думи екскурзиант и турист. 
Срещаме лексемата у Б. Йоцов: великата планина Кикинеис, която прили-
ча на птица, възпявана от някои поети, със своите знамения и заплахи 
за излетника (Адам Мицкевич, 1935). В същата статия се натъкваме и на 
думата чинител вм. фактор, условие, която днес няма гражданственост у 
нас, но е официализирана в езика на Република Северна Македония (ДР-
МJ): у Б. Йоцов социализмът на любовта към ближния е най-мощният 
чинител за правда и съвършенство. Третият характерен пример е общ 
в личната практика на Ст. Бобчев и на Б. Йоцов. Става въпрос за въззив 
‘призив, зов, апел’, което Ст. Бобчев се опитва да наложи дори в строго 
юридическата терминология и да замени апелативен съд с въззивен. У Б. 
Йоцов лексемата се употребява вместо призив, зов: патетичен въззив към 
братята българи  (Глас едного родолюбца за съюз Югославяния, 1932).

2. Думи с различни афикси спрямо съвременната езикова норма и 
„кратки“ думи. 

Както посочихме, двата посочени процеса действат активно в периода 
между двете световни войни и са документирани от досегашните изслед-
вания. В подкрепа на приложението им в творчеството на Б. Йоцов пред-
лагаме следните примери, подредени по азбучен ред: 

А) именни облици : възмога ‘устрем, стремеж, възмогване, подем’, но и 
възмога ‘преодоляване на нещо, победа над нещо, извисяване’: път стръмен 
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и пропастен, път на падения и възмоги, на застои и завои, но път все 
към върха, към хероичната победа (Пенчо Славейков, 1932); възстановка 
вм. възстановяване; наследие вм. наследство; начетност вм. начетеност; 
напад вм. нападение, атака в преносен смисъл, въздействие; недогледка 
вм. недоглеждане; немара вм. немарливост, обикновено отнесено към 
държавната власт; опияние вм. опиянение; отдан вм. отдаден; плоден вм. 
плодотворен; последовен вм. последователен; постиг вм. постижение; 
присмив вм. присмиване; рушевина ‘руини, отломки‘ вм. разрушение; 
самосъхрана вм. самосъхранение; фантастен вм. фантастичен; целност 
вм. устременост, целенасоченост. Тук може да споменем цяла поредица 
имена на лица: гласател вм. глашатай; копнител ‘който изпитва копнеж 
по нещо‘, ославител ‘който прославя‘ (За лужишко-сръбската литерату-
ра, 1926); безчинец, недостойник – недостойници, безчинци (Копнеж по 
личности, 1934). 

Б) глаголни облици: възгорявам ‘изгарям, горя‘; възйемам ‘повдигам, 
извисявам, подемам нагоре’ (Копнеж по личности, 1934); закотвявам ‘пус-
кам котва, дълбоко свързан съм с нещо или някого’; зачленявам ‘включа, 
направя част от нещо’ (да зачленява лицата в събитията); изстъпвам 
‘появявам се, изправям се, заставам пред‘ (когато изстъпва в нашата 
литература – Пенчо Славейков, 1932); немаря ‘отнасям се небрежно, 
не обръщам внимание, нехая’; нудя вм. принуждавам; проразя ‘пробия, 
проникна‘; разкриля ‘разгърна, представя с размах‘; съвладея ‘подчиня, 
овладея’, както и причастието несъвладян ‘неовладян, несдържан’; съпри-
частнявам се ‘приобщавам се, ставам част от нещо’ и др.

3. Остарели и книжовни думи, белег на осъзната връзка с тради-
цията.

Този словен пласт е с особена аксиологична значимост в творчеството 
на Б. Йоцов. Той е плод на осмислянето на книжовното наследство като 
неизчерпаем извор на езиков материал за създаването на академичен стил. 
При това в категорията има основание да се включат думи, наследени от 
старобългарски и църковнославянски, стилистически маркирани с остар. 
и книж., но и разнообразни по семантика – за абстрактни и конкретни 
понятия, както и реалии, с архаизирани или осъвременени облици и др. 
Някои се възприемат като синонимни на общоупотребимата дума, но в 
повечето случаи въвеждането им цели да се постигне стилистичен ефект, 
автентичност и да се подчертае експресията в изложението, така типична 
за стила на Б. Йоцов. Друга важна особеност е семантичното преосмисляне 
на конкретната лексика чрез натоварването ѝ с преносно значение. 

С конкретен референт: въпия (староб. въпити) ‘да викна на висок глас, 
да се провикна’; дяк – грамотен книжовник, синоним на граматик, също 
използван средновековен термин от Йоцов;  ждрело (староб. ждрѣло 
‘гърло‘) – в преносно значение източник, извор; звек (староб. звакъ) – тъп 
звънтеж, звук от метални предмети; люди и люде срещу събирателното 
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Pluralia tantum людье ‘хора‘; стъгда (староб. стьгна, стьгда) – площад, 
мегдан; тържище (староб. тръжище)  – пазар, място за извършване на 
покупко-продажба и др. 

С абстрактен референт: бран и рат, както и цялата еднокоренна гру-
па думи с висока честота ратничество, ратник ‘воин, борец за някаква 
обществена идея, поборник, радетел’; крамола  (староб. крамола) ‘свада, 
разпра‘, както и крамолен ‘свадлив, който обича свадите, крамолите’; мир 
и производното миров, което се налага като предпочитан синоним вм. 
световен – например блага на световни тържища, но мирово значение, 
ми-рова роля в историята, нравствен мир; погански (староб. поганьскъ) 
‘езически, нехристиянски’, дума от балканския латински, възприета в ста-
робългарски и широко застъпена в българските диалекти. Самостоятелно 
проучване заслужават композитата с компоненти от старобългарското 
словообразуване, които остават много характерни за Възраждането и на-
чалото на XX в. Те повишават интелектуализацията на изказа и участват в 
концептосферата на нравствените категории в творчеството на Б. Йоцов: 
всеизчезване, всепроявяване (всеизчезване и всепроявяване в мировата 
хармония – Иржи Волкер, 1925); богоискателство (Бржезиновото бо-
гоискателство е страдание за духовно усъвършенствуване и апотеоз 
на човека като творческо начало – Отокар Бржезина, 1925); богомъдър, 
еднородец, езикослов, иностранец, славослов и много други. Не може да 
не се отбележи, че в стилово отношение Б. Йоцов често си служи с игра 
на думи в звуков и семантичен план, за да внуши по-силно своята идея по 
даден въпрос и да постигне експресия. Така например в забележителната си 
статия „Народ на идеала“ от 1939 г., в която думата многовековен е ключово 
понятие, аксиологичен ориентир за давност, историчност, континуитет, се 
излага средновековната идея за държавността като върховна власт, дадена 
свише, на която се противопоставя нововековната, т.е. ‘нова, модерна, ско-
рошна’ представа за народа като биологично и социално създание. В „Една 
рана“ от 1934 г. под прицела на острото му перо са „бляскави словоборци 
и парфюмирани любородци“, псевдопатриоти и антиподи на искрената 
българщина и човешкия морал. Словоборец ‘човек, който обича да води 
препирни и спорове’ се среща у Ив. Вазов, а любородец ‘който обича род-
ното, патриот‘ у Славейков и в цялата възрожденска книжнина, доколкото 
родолюбието и любородието са понятия жалони и идеал за просветения 
възрожденски българин (РБЕ). Посочените единици развиват допълни-
телна емотивна функция.

  Изброените особености са малка част от възможните посоки на ези-
коведски анализ, които предлага творчеството на Б. Йоцов. Не по-малко 
значими биха били данните за българския правопис, за историята на пунк-
туацията, за синтаксиса и стила на книжовния български език и неговото 
академично изражение в областта на филологията и литературознанието. 
Към задължителните за вниманието на езиковеда изследователски теми 
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могат да се причислят навлизането на терминологичната лексика от чужд 
произход, съжителството на домашни и чужди термини в академичния 
литературен анализ; диалогичността с читателя, постигана с повелителните 
глаголни форми и реторични въпроси; честото обособяване, при това с дуб-
лиране на запетая и тире, и др. В основата на този разпознаваем стил стои 
любовта към българския език и преклонението пред него, открояването на 
неговата роля в изграждането и запазването на българската народностна 
идентичност. В редица статии, озаглавени по различен начин, скритият 
герой всъщност е езикът – от този на Кирил и Методий и въвеждането му 
в научно обращение от Й. Добровски, Ю. Венелин и др., до звучния, хубав 
български език, който родопските помаци пазят въпреки насилствената 
ислямизация. За тях авторът казва, че остават предани на най-скъпото, 
което може да има един народ – на своя език! (Една рана, 1934). В същата 
статия звучи сентенциозният израз, че българският език е „златното зърно, 
което времето не е могло да съкруши“. Материалът е богат и позволява да 
се обособи отделна тема „Б. Йоцов и българският език“.

В стила на изискания идиолект на Б. Йоцов може да формулираме 
налагащото се заключение: авторът сам доказва на дело, че езиковото 
радетелство е антоним на езиковата немара и че през цялата история 
на българския език е имало личности, които са отстоявали богатството и 
чистотата му, но разбирани не като елементарен пуризъм, а като стремеж 
към самобитност и като завещано наследство от многовековна традиция, 
което се предава на всяко следващо поколение. Един урок на Йоцов, наред 
с толкова други! И една голяма любов към България независимо от горчи-
вото признание, че „никъде по света не е бил така оскърбяван и унижаван 
честният българин и просветеният човек, както в земята на гордия Балкан“ 
(Копнеж по личности, 1934).
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МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА И ИНОВАЦИИТЕ – ЕЗИКЪТ НА
БОРИС ЙОЦОВ
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BETWEEN TRADITION AND INNOVATION – THE 
LANGUAGE OF BORIS YOTSOV 

Elka Mircheva
 Institute of  Bulgarian Language, Bulgarian Academy of  Sciences

Abstract:The article dials with the language of  the great scientist and literary critic Boris 
Yotsov against the background of  the processes of  formation of  the Bulgarian literary 
language between the First and Second World Wars. The main thing in his specific 
academic style is the peculiar combination of  stylistic layers of  different origins.

Key words: Bulgarian literary language, Boris Yotsov. 

Борис Йоцов влиза в българската литература през 1912 г. (Йоцов 2018). 
За период от почти 10 г. той публикува немалък брой стихове. Рязък 

преход през 1921 г. го нарежда сред не така многобройната гилдия на лите-
ратурните критици между двете световни войни. Вярвам, че с успешната 
реализация на проекта „Българският литературен пантеон и славянският 
свят в научното наследство на Борис Йоцов: реконструкция на идеите“ 
името му ще заеме полагаемото му се място сред тях. Със сигурност може 
да се предположи, че в тази решаваща стъпка в ново за бъдещия професор 
поприще изиграват своята роля усвоените филологически знания, специа-
лизациите във водещи славистични центрове в Прага, Варшава и Виена, 
разработката на дисертационен труд, която изгражда по-нататъшния му 
научен стил. От поет, обект на литературни анализи, той се превръща в 
критик и учен, изследващ славянската, възрожденската и съвременната 
българска книжнина.

Оставеното научно наследство е впечатляващо с обема и разнообра-
зието си.

В началото държа да уточня, че си поставих за цел да установя какви са 
характеристиките на езика на Б. Йоцов от синхронно гледище, а не какво 
представлява той от днешна гледна точка. Опитах се да откроя какви са 
предпочитанията му към лексикални пластове от различен произход, към 
използваните изразни средства и начина, по който той изгражда специ-
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фичния си авторски стил. Струва ми се излишно да казвам, че става дума 
за езика на писмената, а не на устната му реч, за която, напълно естествено, 
няма как да добием представа. Споменавам го единствено, за да обърна 
внимание, че във всеки един момент въпросът по този начин ли професор 
Йоцов е общувал в ежедневието си – стои открит. 

 Поставената задача за синхронен поглед върху езика на Б. Йоцов 
насочва вниманието към литературната среда, в която работи авторът, 
както и отношението на съвременниците му към езика на писателите и 
изграждащия се български книжовен език. 

Реших да започна с един цитат за езика на писателите на Гео Милев, 
публикуван на страниците на сп. „Везни“. Кратката му бележка се нарича 
„Езикът“ и дава интересен ракурс към темата в контекста на времето, в 
което Йоцов започва активната си дейност на критик и литературен исто-
рик. Гео Милев говори за езика на писателите, но патосът му отива доста 
по-далеч: „[…] българският писател не знае български език [...] Днес ние 
слагаме основите на литературна традиция – и трябва същевременно да 
положим и основите на литературен език […] Бедата е там, че има мнозина, 
които мислят, че нашият литературен език трябва да се реставрира. Нямаме 
какво да реставрираме, а трябва да създадем, да установим създаденото. 
Типичен и известен реставратор на някакъв въображаем чист литературен 
български език е Балан; неговият език е рожба на филоложка вманиаченост 
и езиково невежество […]. Друг е въпросът, когато се натрапват на езика 
ненужни чужди думи или руски форми на български думи и т. н., а това е 
толкова лошо, колкото и насилственото вмъкване в литературния език на 
чисто диалектични елементи (чрез Пенчо Славейков, П. Ю. Тодоров, Елин 
Пелин и др.) […] Кой говори така? Дори сам писателят, който я употребява, 
не говори така! […] Чистота на литературния ни език ще бъде постигна-
та само тогава, когато от целия употребяван днес в книжнината речник 
се задържи и утвърди всичко онова, от което литературата има нужда: 
трябва да се запазят всички думи, с изключение на диалектичните; някои 
всекидневно употребявани турски думи, срещу които нямаме равнозначни 
български; ония руски думи или български с руски окончания, които са 
узаконени от дългата употреба и са в същото време незаменими с други, 
чисти български думи; руските форми на известни думи, когато придават 
особено значение, друг нюанс на думите, например: падане и падение. 
Всички други чужди думи, без които не можем, понеже или изразяват по-
нятия, за които ний нямаме дума, или пък придават на известно понятие 
особен дъх, нужен за художествената работа на поета. А днешното езиковно 
пуританство, проявявано от някои писатели, е заблуждение, което може да 
има най-много известно индивидуалистично значение“ (Милев 1919–1920).

 Цитираното становище за настоящото съобщение има значение 
единствено по отношение на основния инструмент в ръцете на писателя, 
а без съмнение и на останалите пишещи българи – езика, и то във връзка 
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с характерни особености на стила на Б. Йоцов (използване на архаична 
и остаряла лексика, чуждоезикови заемки, отношение към преднамере-
ното словотворчество, породено от пуристични идеи, чието лице за Гео 
Милев е Ал. Теодоров-Балан). Прицелът на автора е насочен не само към 
писателите, но и към онези, които видимо пълнят главите им с погрешни 
идеи – езиковедите, които изследват българския език във всичките му 
исторически периоди, и погрешните, според неговата преценка, опити за 
словотворчество. 

Макар крайна и в доста моменти неправилна, като цяло позицията на  Гео 
Милев е по-близка до разбиранията на нашето време, отколкото това, което 
намираме при Б. Йоцов. Той подчертано е на другия бряг в разбиранията 
си. Много от определяните като недостатъци от Гео Милев особености са 
характерна особеност на езика на неговото литературно наследство.

Как се чете написаното от литературния критик и историк десетилетия 
по-късно? 

Днешният читател често „се препъва“ в езика му и причината не е само 
в изминалото време. Тук най-маловажни са остарелите от днешна гледна 
точка правописни правила, като например етимологичният правопис в 
сръдце, праздник, насърдчавам и под. Става дума за съзнателния подбор на 
определени типове лексика, за лично словотворчество, за опит на налагане 
на пуристични алтернативи на усвоени в книжовната практика думи. На 
това е посветено следващото изложение.

 Прави впечатление, че Б. Йоцов използва значително количество 
архаична, а може би в някои конкретни случаи и архаизирана от него 
лексика. Тук няма как да не започна с относба „отношение“ и съотносба 
„съотношение“. Ученият не използва отношение, съотношение. Използ-
ван е по-старинен словообразувателен модел с наставка -ба. Думата прави 
връзка и с диалектния дериват на глагола нося – носба, чието значение 
е „това, което се носи за ядене и пиене, когато се ходи на гости“ (БЕР 4: 
688). Сред архаичните думи има и такива, които не просто са по-старин-
ни, а са свързани с по-ранни етапи от развоя на българския език. Това е 
добре позната лексика от старобългарските паметници и преминала от-
там в църковнославянски: обнищеност „бедност“, попирати „стъпквам, 
потъпквам“ попрание „стъпкване, потъпкване“, сонм „множество“, или 
стъгда „площад“ в доста претенциозно звучащото изречение: Когато на 
политическата стъгда народни водачи отварят търгашески сергии, в 
което е търсен и намерен ярък контраст между старинно звучащата стъгда 
и турската заемка сергия, която свежда стъгда по-скоро до значение мегдан. 
Трябва да се има предвид, че в 20-те – 40-те години на ΧΧ в. влиянието 
на черковнославянския отдавна е отминало. Това, което прави Йоцов, е 
съзнателното възкресяване и използване на отдавна излезли от употреба 
думи. За мен беше изненада участието му в екип (Йоцов 2018), съставил 
граматики с църковнославянски четива за класовете от прогимназиал-
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ния курс (Йоцов, Дорев, Филипов 1932а; Йоцов, Дорев, Филипов 1932b; 
Йоцов, Дорев, Филипов 1932c). Тази част от неговата дейност показва, че 
църковнославянският език (и в частност неговата лексика) не са далечни 
за него. Разностранните му научни занимания и интереси се допълват 
от съавторството в учебник по синтаксис. Докато църковнославянската 
граматика е отдавна кодифицирана и преиздавана многократно, в първите 
десетилетия на XX в. няма две еднакво изглеждащи граматики на съвремен-
ния български книжовен език, независимо от това дали са академични, или 
школски. Смятам, че застъпваната от авторския колектив Борис Йоцов, 
Иван Дорев и Александър Филипов концепция представлява интерес и е 
щрих към цялостния портрет на филолога Борис Йоцов. В литературната 
си критика той говори за използването на подчинени изречения, които 
нарича приставни. Този термин е използван във възрожденските грама-
тики. Първи го използва в „Основа за българска граматика“ Йоаким Груев 
(Груев 1858). Споменатият учебник по синтаксис, в който Йоцов е съавтор, 
продължава тази традиция.

 Един немалък пласт от лексиката, използвана от автора, има нужда от 
обяснение. От днешна гледна точка тя е остаряла, но дали е била такава в 
годините, когато е писал Йоцов, е въпрос на догадки. И въпреки това бих 
определила като остарели и в периода между двете войни буна „въстание, 
бунт“; громол „грохот“, която Борис Йоцов използва и в значение „разгром“; 
окаянство „окаяност“. Тук предполагам трябва да се отнесат и опитите за 
възстановяване на българския фонетичен облик на заети от руски език 
форми, като например: Разумът на действителността го приканва да 
се сплъти (вместо руското сплоти) като единно физическо и духовно 
народностно тяло. Със сигурност към характеристиката на този пласт 
лексика може да се добави и бележка книжовно, както и да се предположи, 
че едва ли е имала място в ежедневното общуване.

  Дали обаче са се схващали като архаични по Йоцово време вмислям 
се „замислям се, задълбочавам се“; уразумявам „разбирам“, сношавам се 
„разговарям, общувам“; заселба „заселване“, едноземец „земляк“, рушевина 
„развалина“, е доста трудно да се прецени, а и трябва да се отчита рискът 
от привнасяне на днешни реалности към отминала епоха.

Мисля, че може да се смятат за присъщи на книжовната, в това число 
и на книжовната разговорна реч, на българската интелигенция по Йоцово 
време остатъците от старата родително-винителна форма при одушевени 
предмети от м. р., и това се отнася изключително само за личните и фа-
милните имена. Използването ѝ при тази категория не е било изгубило 
напълно опора в живите народни говори. Заедно с това е и напълно в духа 
на вековната книжовна традиция. Остатъците от падежни форми още от 
времето на дамаскинарската книжнина са се превърнали в езикови фор-
мули. Задължителната нужда падежът да бъде придружен и с предлог, 
непоследователността в употребата, нелогичното от граматична гледна 
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точка положение, в което падежна флексия получава само едно от двете 
имена (или личното: на Теофана Райнов, на Васила Д. Стоянов; или фа-
милното: (за Драган Цанкова); липсата на флексия при фамилни имена, 
окончаващи на -ски (в родината на Добровски), говори ясно за крайната 
фаза, в която се намират в книжовната практика на втората четвърт на XX 
век остатъците от падежни форми при личните имена.

В търсене на разчупен изказ Б. Йоцов често посяга към диалектните 
думи – поврата „връщане“; кривда „неправда“; слога „сговор, съгласие“; 
обикнатото от него и многократно използваното нирвам се „потапям се“; 
хромел „воденичен камък“; подмога „помощ“; чемерен „злокобен“; сприя 
„буря“. С изрази като: Д. Дебелянов кити речта си авторът бяга от сухия 
академичен тон. 

Докато в използването на изброените примери може да предполага 
съзнателно търсене на цветен, образен език, то в някои други особености 
на езика на Йоцов може да се види влияние на западните български го-
вори, с които той е свързан и по място на раждане, Враца, и по място на 
живеене – София. На първо място, това е използването на условния съюз 
акò във вторично възникналото àко със значение „въпреки това“ (БЕР 1: 
6). В някои от Йоцовите текстове той се използва в особено големи ко-
личества и на практика навсякъде, където би трябвало да стои въпреки 
това, въпреки че. Друга ярка западнобългарска диалектна особеност са 
примери като търнен венец, търнена корона, първ, разгърмявам. Става 
дума за така нареченото в днешните граматики подвижно „ъ“. Правилото 
в съвременния български книжовен език съответства на състоянието на 
това развитие в преобладаващата част на от българските диалекти и зависи 
от броя на сричките в думата и от броя на съгласните след -р- и -л- и то е: 
Ъ е след Р и Л, ако думата е едносрична; Ъ е пред Р и Л, ако в думата след 
тях има само 1 съгласен звук; Ъ е след Р и Л, ако в думата има повече от 2 
съгласни звука. Изговор само ър се наблюдава отчасти в някои западно-
български говори – Трънско, Панагюрско (УИЮЕ 1986: 144–145). Друга 
подчертано диалектна особеност в езика на Йоцов са вторичните глаголи 
от несвършен вид, които са образувани от глаголи от свършен вид, станали 
особено известни напоследък със знаковата фраза: Всеки сам си преце-
ня. Подобни примери са: тя се засиля, отсеням. Суфикс -а- е първичен 
суфикс за имперфективация в историята на славянския глаголен вид. В 
част от българските диалекти надделява видовото противопоставяне тип 
опна / опиням и това са говори от южния и от западния диалектен ареал. 
Наставка -ва- възниква като аломорф на -а- и започва да доминира (Ганева 
2018: 46–77). Посочените несвършени глаголни форми в езика на Б. Йоцов 
са подчертано некнижовни.

Сериозен проблем в характеризирането на езика на Йоцов представлява 
употребата на рядко срещана и на потенциално изкована от него лексика. 
Работейки върху текстовете му, често се изкушавам да поставя определе-
ние неологизъм. Поставянето на този етикет обаче е рисковано и изисква 
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продължителни синхронни проучвания. С полагащата се условност тук бих 
посочила като възможни кандидати за словотворчество сбратяване „сбли-
жаване, побратимяване“, изрелся се „изляза извън релсите“, изобретивост 
„изобретателност“ или прилагателното крадежен в унищожителната крити-
ка на Люба Касърова и изобличаването на крадежната ѝ метода, наречена, 
с други думи, плагиатство. Тук се отнасят и киналище „киносалон“ – от 
кино по образеца на читалище; търпител „този, който търпи, страда; 
страдалец“; самолъжа „самозаблуждение“. Намирам за по-коректно при 
липсата на достатъчно данни голямата част от прозрачните етимологи-
чески, но странно звучащи думи да бъдат определяни по-скоро за редки. 
Като такива ще посоча: произшествен „събитиен“, заможник „заможен 
човек“, стъмен „обвит в мрак; помрачен“, разселба „разселване“, тълмеж 
„тълкуване“, както и поетическото неведа „невежество“.

 Б. Йоцов плаша данък на все още актуалния пуризъм. Приносът му в 
употребата на домашни названия на навлезли в езика ни думи обаче е твърде 
скромен: подземен копач вм. миньор; Противореформация вм. Контра-
реформация; безподписен рецензент, което използва наред с анонимен; 
правник „юрист“, споменен „мемоарен“.

 На този фон се откроява значителното количество чуждоезична лек-
сика. (Тук изцяло ще оставим настрана основно гръцката по произход 
литературоведска терминология, чието използване е неизбежно). 

Да започнем с някои употреби, които издават увереността на високо 
образован учен, който с лекота борави с множество езици и вмъква в ма-
териалите си чужди думи дори тогава, когато видима нужда от това няма. 
Такива са случаите със серафичен (от фр.) "ангелски"; субтилен (лат.) 
„фин, нежен“; фаталистически (от лат.) „съдбоносен“, да не говорим за 
Д. Дебелянов, който „… често разработва в климакс някои от своите 
лирически теми“. Климакс (от гръцки стълба) е стилистична фигура, 
при която думи или изрази се подреждат във възходяща градация така, че 
следващите са по-силни, по-изразителни от предходните“. Тук можем да 
добавим и напълно излишната чуждица в една популярна статия, посветена 
на читалищата „… и необходимата в областта на читалищното дело 
автаркия“, или преведено от гръцки „състояние на самодостатъчност“. 

 Към цитираните излишни чужди думи могат да се добавят значително 
количество русизми, чието използване е неоправдано. С какво се различа-
ват от българските си съответствия отправление „дейност“; руският начин 
за образуване на множествено число набеги вм. набези, филологи вм. фи-
лолози, очерки вм. очерци; обязаност „дълг, задължение“; прикрасы „укра-
шения“, прикраска „орнамент“; топот „силен шум“; стойкост „мъжество, 
героизъм“; питливост – любопитство; нарваться „срещна се“; юфтен 
„кожарски“; повременния печат – „периодически“; установка „основно 
положение“; призначный „знаков, безпечен“, „безопасен, сигурен“. Това, 
разбира се, не трябва да се абсолютизира, защото в някои случаи заемката 
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попада точно в целта, като например: „затова той (Гьоте) става един от 
любимите, тачените и искрени писатели на нас, българите – той е на 
път да стане одомашнял поет“. Одомашнять буквално означава „опи-
томявам", в случая – "направя близък, роден, натурализиран“. Всъщност 
коректното би било в този случай да бъде използвано страдателно при-
частие – одомашнен поет. Друг подобен пример е и следният: „Времето 
ще трябва да ги засипе, ако човешката воля не ги замости“. В нашия 
език нямаме глагол, който да означава „прокарам мост“. Описваме това 
действие със словосъчетание.  

 Като цяло чуждиците създават впечатление за маниерен стил, демон-
стриращ начетеност, култура, стил, но и в известна степен претенциозност 
и чувство за принадлежност към една елитна пишеща прослойка, която 
пише за елитна четяща публика. Дали такава оценка е справедлива и най-ве-
че е съобразена с времето, когато са създавани текстовете на Йоцов, ми 
е трудно да отговоря, защото за това са нужни съпоставки с цялостната 
българска литературна и литературнокритическа продукция от втората 
четвърт на XX век. Единственото, което мога да кажа от днешна гледна 
точка, е впечатлението на днешния читател, който преценява лексикалния 
пласт чужди заемки като ненужен. Следва да се отчете обаче, че в мате-
риалите, които не засягат чисто литературоведски теми, чуждиците са 
сведени до минимум.

 Очаквах по-силно чешко влияние върху езика на Йоцов. Ще се огра-
нича с няколко примера: стреливо „боеприпаси“; заплетка „сюжет“ (този 
път чешки пуризъм); миловник „обичащ“, богослужба „богослужение“. На 
чешко влияние съм склонна в известна степен да отдам и използването 
на умалителните новелка и поемка в дисертационния му труд за Отакар 
Мокри. В български език използваме много по-малко деминутиви в срав-
нение например с чешки или с руски език. В този смисъл положително или 
отрицателно отношение към дадено произведение предизвикват умали-
телните новелка по повод К. X. Маха, в неговата романтична, но със здрави 
реалистични ядра новелка „Marinka“, поемката на Връхлицки „Žižka před 
Prahou“ и някои от поемките на Мокри, като „Prachatický dórn“ и т.н. 

Не виждам никакво отрицателно мнение, вложено от Б. Йоцов. Но 
понеже тези умалителни съществителни открих засега само в дисерта-
ционния труд за Мокри, а от друга страна, в български език положението 
със съществителните умалителни изглежда по друг начин, се питам дали 
спорадичната им проява не може да се обясни с влияние на чешкия език.

Според едно съпоставително проучване за славянските езици на Цв. 
Аврамова за категорията деминутивност и съществителните умалителни 
паралели на двете лексеми новелка и поемка в нашия език могат да бъдат 
например статийка, вестниче, пиеска, списанийце, които биха могли 
обаче в български да имат съществено различни значения. Едното е чисто 
деминутивно, т.е. съдържа оценка, че те имат малък обем. Второто е ква-
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литативно и с него се дава оценка, че те са с по-малка значимост, важност, 
т.е. дава се качествена оценка на съдържанието (Аврамова 2015: 32). Този 
извод безспорно е напълно коректен, но на практика по мое мнение квали-
тативното значение на тези деминутиви категорично надделява. За разлика 
от чешкия език в български тези съществителни умалителни в контекста 
на изложението за творческата дейност на един писател придават оттенък 
на пренебрежително и снизходително отношение към създадените про-
изведения. Контекстът, в който са употребени поемка и новелка в труда 
на Йоцов, обаче не сочи наличието на такова отношение. По тази причина 
съм склонна да отдам появата им в пренаписаната от автора на български 
дисертация като отглас от първоначалния ѝ чешки вариант. 

 Наблюденията върху езика на Борис Йоцов сочат, че използването на 
гръцки и турски заемки е сведено до минимум, що се отнася до научния 
стил. Присъствието на турски по произход думи на пръв поглед е по-забе-
лежимо, но с редки изключения, като крайно пейоративното гьозбояджия 
„фокусник, шарлатанин“, става дума за реалии: берия „такса, събирана от 
държавни органи за направени услуги“; аянин „градски управител“ и т. н. 
Тук можем да отнесем и единичните други заемки като румънските мошия, 
мошиер „чифлик, чифликчия, земевладелец“.

Една съществена особеност в езика на Б. Йоцов е масовото използване 
на качествени прилагателни в случаи, в които правилна е употребата на 
относителни прилагателни. Става дума за примери като: критичен реа-
лизъм, историчен романтизъм, исторични права, класична древност, 
обществено-политично съзнание, критичен скептицизъм, идеологична 
схема, езиковедни проучвания. Всички тези употреби са неправилни. Ка-
чествените прилагателни означават качества, свойства на предметите: 
икономична класа (който е свързан с икономия; пестелив); дипломатичен 
отказ (който се извършва с умение и гъвкавост). Те могат да се степенуват: 
най-икономичната кола, по-дипломатичен тон. Относителните прила-
гателни не могат да се степенуват: икономическо образование (свързано с 
икономиката като наука), икономическа криза (свързана със стопанския 
живот на обществото), дипломатическа служба, дипломатическа нота 
(отнасят се до дипломацията). Езиковата практика на Йоцов по-скоро е 
свидетелство за липса на нормираност в книжовната практика от този 
период.

 Приключвайки тези кратки бележки, дължа да споделя, че когато поех 
ангажимент да представя текст за езика на литературен критик и историк 
на славянската и българската литература от първата половина на XX век, 
нямах никаква представа с какво се захващам и накъде ще ме отведе него-
вият научен и публицистичен език. Темата се оказа доволно интересна, а 
предложеният тук опит за синхронен поглед е един от възможните подходи 
към нейното разработване.
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Понятието „езикова личност“ за първи път е въведено в литературозна-
нието от В. В. Виноградов (Виноградов 1930). След него Ю. Н. Караулов 

го доразработва и разширява значението му и извън литературознанието 
(Караулов 1987; 2004; 2008). За Караулов езиковата личност е „съвкуп-
ността от тези способности и характеристики на човека, които обуславят 
създаваните и възприеманите от него речеви произведения (текстове) и 
които се различават по три признака: 1) степента на структурна езикова 
сложност; 2) дълбочината и точността на отражението на действителността 
и 3) целенасочеността” (Караулов 1987). Езиковата личност е носител на 
даден език, който говори, пише, слуша, разбира и създава текстове на този 
език. Езиковата личност е носител и продукт на определена лингвокултура 
и е свързана с конкретна традиция. Следователно по модела на Караулов 
тази личност може да бъде изследвана на три равнища: 1) на вербално 
семантично ниво; 2) като индивидуално когнитивно пространство; 3) на 
прагматично ниво, включващо мотивите и целите за създаване на кон-
кретен текст. С. Г. Воркачов, известен лингвокултуролог и концептолог, 
дава следното определение на езиковата личност: „Под езикова личност 
се разбира човекът като носител на език, взет от гледна точка на способ-
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ността му за речева дейност, т.е. комплексът от психофизически свойства 
на индивида, които му позволяват да произвежда и възприема речеви 
произведения – речева личност. Под „езикова личност” се разбира също 
съвкупността от особеностите на вербалното поведение на човека, който 
използва езика като средство за общуване, т.е. комуникативна личност. И 
накрая, под „езикова личност” можем да разбираме "закрепеният предимно 
в лексическата система базов национално-културен прототип на носите-
ля на определен език, своего рода „семантичен фоторобот”, съставен въз 
основа на мирогледни нагласи, предпоставки и ценностни приоритети“ 
(Воркачев, 1997; Петрова, Денизов 2014: 183). В. В. Воробев употребява 
термина „езикова личност“ като homo loquens (говореща личност) (Во-
робев 1997). Р. Петрова добавя, че „съвкупността от постоянно действащи 
качества, от специфични културни доминанти позволява на основата на 
понятието „национална личност“ да се говори съответно и за „езикова 
личност“. Това е личността, изразена в езика (в текстовете) и чрез езика, 
личността, която може да бъде реконструирана на базата на значими за 
дадена култура езикови средства, т.е. на базата на прецедентните текстове“ 
(Петрова, Денизов 2014: 185). Подобни изследвания вече са правени от 
български учени като Руси Русев (за езиковата личност на Димитър Мари-
нов, Михаил Арнаудов, Захари Стоянов, Ангел Кънчев (Русев 1999, 2000а, 
2000б) и Маргарита Симеонова (Симеонова 2007), която е автор на първото 
у нас пространно изследване на езиковата личност на Васил Левски. Р. 
Петрова употребява термина „лингвокултурна личност“ (Петрова 2013). 
Самата авторка изяснява, че с този термин се подчертава сложната връзка 
между езика, културата, личността и обществото. Разкрива се „сложното 
единство от определена фонетична и граматична система, лексикон, фра-
зеологично и паремийно богатство и своеобразна менталност и картина 
на света“ (Петрова, Денизов 2914: 185–186).

Настоящото изследване е насочено към езиковата личност на Борис 
Йоцов, тъй като неговите статии са тясно свързани със своето време и се 
явяват представителни за него. Почти винаги Йоцов пише за времето, в 
което живее, с неговите проблеми, надежди, разочарования, ценности, 
илюзии. Той живее в интересни и драматични времена, при това често е в 
центъра на събитията като професор в Софийския университет, директор 
на Народния театър, министър. Текстовете на Борис Йоцов са писани пре-
ди езиковата реформа от 1945 г. и оценката, която правим на езика му от 
днешна гледна точка, едва ли е съвсем точна, но все пак можем да открием 
характерни черти от образа му като автор, да разберем особеностите на 
времето в неговото слово, характеризиращо специфичния му стил (Ми-
халевич 2011; Сыроватская 2009). Тук ще се спрем главно на лексиката в 
неговите статии. Прави впечатление употребата на лексика, която редак-
торите отбелязват с бележката „остаряла книжовна“ или „рядка книжовна“. 
Тя се отличава с редица особености:
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Особености при словообразуването. Става въпрос за лексеми с раз-
лични от съвременните книжовни префикси и суфикси. Например:

общение (остар. книж.) – общуване 
богослужба (книж.) – богослужение 
посредство (остар. книж.) – посредничество
засилям (остар. книж.) – засилвам (този тип на образуване на несвършен 

вид е характерен и за югоизточните български говори в момента)
класичен (остар.) – класически 
политична – политическа
възмогвам (рядко книж.) – превъзмогвам 
надгробник (рус.) – надгробен паметник (Похвалата, която той въз-

дава на Востокова, и надгробника на Венелина, дигнат нему в Москва 
от одеските българи, изразяват най-прямо тая почит на времето към 
спасителната за нашия народ славянска наука... 

следеж – следене (чрез следеж на тамошния живот)
сродство – родство 

Остаряла лексика 

сношения – отношения (Търговските сношения с Русия, българската 
колония там, експанзивността на руската политика на Изток му дават 
условия за развитие...) 

свръзка – връзка
проглъбява (остар. книж.) – пробива
надмога (остар.) – надмощие
подмога (остар. диал.) – помощ
àко (диал. съюз) – въпреки че (àко и с пробуждаща се национална свяст) 
свяст (остар.) – съвест
изпървом (остар.) – най-напред, отначало 
най-прямо – най-пряко
се вестява (остар. книж.) – се явява
Липиска – славянското име на Лайпциг 
„Така той се вестява с по-широк славянски кръгозор, като насочва 

поглед и към западните славяни; проглъбява филологично, етнографски 
и географски съзнанието за славянска общност; отдава се в служба на 
практическо, взаимно запознаване на славянските народи; става, àко 
и по-късно, след Априлова, израз на реакцията, езикова, срещу руска и 
славянска изобщо надмога в българския език.“

Русизми:

мир (рус.) – свят
прямо (рус.) – пряко
надгробник (рус.) – надгробен паметник
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нашествам (рядко) – прониквам
радея (книж.) – старая се, грижа се

Падежни форми. Обикновено се среща родителен падеж при имената 
от мъжки род.

„А това значи, че срещу елинската образованост, с която се гордеят 
гърците и чрез която се надсмиват над българската копаческа и ораческа, 
сиреч „хорска“ простотия, се издига друга, еднакво висока, политична и 
благородна, да употребим думите на Фотинова, която българинът може да 
чувствува като своя и чрез която той има смелост да погледне гърка гордо 
в лицето. В преписка с Априлова, с Порфирия Успенски, с митрополита 
Панарета в Киев (падежи) затвърди реакцията на Баха. Да бъде бита преди 
всичко с равноценна ней.”

Може да се обърне внимание и на графиката. Йоцов използва ѫ, ѣ, ь на 
етимологично място. В този откъс се среща словосъчетанието хорска прос-
тотия със значение ‘селска простотия’ от заетата през гръцки език дума 
хора със значение ‘област, територия, село, провинция’. Лексиката, която 
представяме тук, разкрива един „базов национално-културен прототип 
на автора, неговия „семантичен фоторобот”, който е съставен въз основа 
на мирогледни нагласи и предпоставки, ценностни приоритети (Воркачев 
1997: 76). Като говорим за „лексикално-семантична езикова личност“, по-
сочената лексика ни разкрива истинското авторско присъствие на учения 
от 30-те години на ХХ век. Време, в което още не е извършена реформата 
от 1945 г. Тази лексика, макар и обявена от редакторите за „остаряла“, е 
характерна за времето си. Например изписването херои от гр. heros ‘по-
лубог’. В нея откриваме малките „следи“ от образа на автора. Тя създава 
историко-културната обусловеност на текста на Йоцов, рамката на неговия 
начин на мислене и писане, които го идентифицират като член на опреде-
лена научна общност, изтъкващ на преден план своите позиции, представи 
и нагласи, а те са свързани с изключителното познаване на възникването 
и развитието на славистиката, с нейната страстна защита.
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Abstract: In 1929, Boris Yotsov published in his Czech translation an excerpt from the 
novel Pero by Josef  Holeček, which contains interesting data about the life in Prague 
of  two Bulgarians who studied there – brother and sister Bogdan and Eka Goranovi. 
The new information increases the attention to the personality of  Eka Goranova – one 
of  the first educated Bulgarian women, an active public figure. This article provides 
evidence from the class diaries of  the girls' high school in Prague, where she studied, 
and finally addresses the issue of  her education.

Key words: Bulgarian Revival, women's education, study abroad.

Много скоро след смъртта на Христо Ботев започват спорове за това 
на кого са посветени стихотворенията му „На моето първо либе” и 

„Пристанала” – кое е било неговото първо либе. Едни от авторите, като 
се започне със З. Стоянов, Г. Клинчаров, Ст. Заимов, твърдят, че тази 
девойка е калоферската учителка Парашкева Шушулова. Други обаче са 
на мнение, че първото либе на Ботев е била Мария Ив. Горанова, което се 
потвърждава от посвещението на стихотворението „Пристанала”. Пръв 
подробно обосновава това становище Н. Начов в книгата си „Калофер в 
миналото” (Начов 1990: 316–322). Почти веднага се оформят две „партии”. 

В този спор се включва и Борис Йоцов със статията си „Ботев, Халек и 
Горанова”, публикувана два пъти – за първи път през 1929 г. във в. „Лите-
ратурни новини” и за втори път през 1940 г. като предговор към сборника 
„Жив е той…”.  Йоцов се присъединява към мнението на Начов, че „не толкоз 
хубавата Шушулова” (Начов 1990: 321) не може да е била първото либе на 
Ботев, а това е била Мария Горанова – чешка възпитаница.

В подкрепа на своята теза Йоцов публикува откъс от пространния 
чешки мемоарен роман „Перо” (4 тома, непреведен на български), в който 
има откъс, посветен на българите Горанови, пребиваващи в Прага. Важно 
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е да се подчертае, че в разказания спомен не става дума за Мария, а за Ека 
Горанова – нейната сестра, но с този свой превод Йоцов въвежда в науч-
но обращение особено ценни и интересни сведения за живота в Прага на 
тези млади хора – представители на образованата, заможна българска 
буржоазия. 

Ето този откъс:

[…] За една „чешка възпитаница” българка намираме сведения в мемо-
риалния роман „Перо” на неотдавна починалия писател Йозеф Холечек 
(1854 – 1928), който майсторски разказва своите спомени в роман и ни 
разкрива една интимна страница от живота на обичания някога и висо-
коценен, а и днес един от най-значителните представители на чешката 
поезия – Витезслав Халек (1835 – 1874). Наскоро преди смъртта си, 
на една вечер в „Художествена беседа”, пред близък приятелски кръг, 
в който бил и Холечек, Халек, когато го запитали дали не е имал някоя 
друга история с девойка, преди да се ожени за толкова обичаната от него 
Доротка Хорачкова, разказва следното с обикновената своя искреност: 
„Струва ми се, че съм бил обичан и съблазняван, но Бог ме съхрани и 
ми запази сърцето чисто чак до запознаването ми с Доротка. В Прага 
следваше в университета българинът Горанов, а заедно с него беше, за да 
не му е мъчно в чужбина, неговата сестра Ека. Ека Горанова беше хубава 
като богиня. Който би казал, че не му харесва, би бил непрокопсаник. Тя 
не можеше да не се нрави. Нещо повече: тя не можеше да не завладява 
със своята хубост. Това беше хубост на императрица, която покорява. 
Не е чудно, че около нея всякога имаше общество от млади мъже и аз 
бях в това общество. Забелязваше се, че Ека ми дава предимство пред 
останалите, а това ме ласкаеше. Горанови бяха богати, живееха болярски, 
имаха голяма и разкошна квартира. У тях се събираха редовно на чай ве-
чер, веднъж в седмицата. Гостите биваха от двата пола. Веднъж забавата 
засегна литературата, особено поетическата, а тъй като в обществото 
имаше поет, разговорът се прехвърли върху него. Ласкаеха го като крал 
на чешките поети, а той – всички поети са суетни – с радост слушаше 
това. Докато в душата си тръпнеше от наслада, някой от събраните пред-
ложи да бъде той венчан за крал на поетите, и то веднага, а госпожица 
Ека да го короняса като муза. Поетът не протестира. Схваща, разбира 
се, че това е игра и че участниците в забавата търсят предлог стопаните 
да сложат в леда няколко стъкла шампанско, ала да бъдеш коронясан от 
хубавата Ека Горанова – какво блаженство! Ека отиде в съседната стая и 
след малко се върна, преоблечена като муза, като носеше в ръце лавро-
вия венец. Очевидно беше, че тази забава беше предвидена в поканата 
за вечерта. Сложиха ме на табурета и коронацията започна. Пръстите 
на Ека се свираха в косата ми. Аз почувствах неизлечима наслада, сласт, 
обаче ми хрумна: „Адска измама! Ека не е тази, която търсиш, за да върви 
вярно с теб в пътя на живота. Ека е призрак!”. Съвзех се и без да давам 
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никому обяснение, избягах (Йоцов 1929: 5).
Заинтригуван от този разказ, Йоцов си задава въпроса „дали тази 

хубава Ека Горанова, която наистина би могла да завладее и друг поет 
освен В. Халек, е същата Мария Ив. Горанова, на която Ботйов посвещава 
„Пристанала”?” и се опитва да стигне до някакви заключения. В предишна 
публикация анализирах статията на Б. Йоцов и посочих на какво се дължат 
погрешните изводи, до които стига авторът (вж. Капралова 2019).

***
Когато през 1870 г. сп. „Читалище” публикува в шест книжки (№ 11, 12, 

13, 14, 18 и 20) превода от чешки на Ека Караминкова „За женский пол”, 
редакторът Марко Балабанов представя преводачката на читателите с 
думите: „Неописуема е радостта, която усещаме, колчем приемнем за 
това Периодическо списание нещо, което произходи от достопохвалното 
умственно трудолюбие на красний Българский пол. Ний препоручваме 
толкос на читателките си, колкото и на читателите си следующий превод 
на ученолюбивата и благородна госпожа Ека Караминкова, за истинното 
образование на която, като сме имали сгоден случай да чуем преди 3 годин 
добри похваления в самото място, дето ся е възпитала тя” (Читалище, 
1870, № 11).

Ека Горанова-Караминкова става известна в българското публично 
пространство и с превода си, и с обществената си дейност. По нейна ини-
циатива на 16 ноември 1869 г. в Калофер е основано женското дружество 
„Просвещение”, на което тя става първата председателка. Речта ѝ по случай 
създаването на дружеството е отпечатана веднага във в. „Македония” (№ 
15 от 10 януари 1870).

Във всички досегашни публикации, посветени на Елисавета Горано-
ва-Караминкова, се посочва, че тя е завършила висше училище в Прага 
и е една от първите българки с висше, дори педагогическо образование. 
Тук ще се опитам да проследя хронологията на това твърдение, наложило 
се трайно в българската литературна история.

В брой 95 от 10 март 1923 г. на „Вестник на жената” излиза неподписана 
статия със заглавие „Първите културни българки. Елисавета и Мария Пу-
леви”. Авторът пише, че „в 1861 год. [сестрите] заминават за Прага, гдето 
постъпват във „Висшето девическо училище”, което завършват в 1866 г.” 
([Без име] 1923). 

Доколкото успях да установя, това е първата публикация, с която в 
научно обръщение е въведено това висше девическо училище в Прага, 
споменавано в по-сетнешни текстове в различни варианти.

През 1927 г. Никола Начов издава известния си труд „Калофер в мина-
лото” и като се позовава на авторитета на „Вестник на жената”, а може би и 
на собствени сведения, внася и свое допълнение и заявява, че „Елисавета и 
Мария Ив. Горанови (Пулеви) от Карлово се учили във висшето педагогиче-
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ско училище [в Прага] и живели в къщата на Челаковски” (Начов 1990: 324).
Статията на Б. Йоцов, публикувана в 1929 г., дава нов тласък на интереса 

към Горанови и техния престой в Прага. Самият Йоцов не споменава нищо 
за тяхното образование.

През 1935 г. във в. „Литературен глас” (год. ІІ, бр. 278, 5.VІ. 1935, с. 3–4) 
излиза статията на Димо Тодоров „Първото либе на Хр. Ботев”, в която 
авторът пише: „Към 1860 г. той [бащата на Богдан и Елисавета Горанови] 
изпраща сина си Богдан и дъщеря си Елисавета в Прага да се учат, където 
престояват 5 – 6 години” (Тодоров 1935: 3).

В тази статия точни са годините на раждане: Богдан (1846), Ека (1848), 
Мария (1850 или 1851).

Една година по-късно, на 3 юни 1936 г., в същия вестник по същата тема 
помества статия Никола Славков („Първото либе на Христо Ботев”. – Ли-
тературен глас, год. ІІІ, бр. 318 от 3 юни 1936 г.).

Авторът критикува статията на Д. Тодоров, тъй като смята, че посочени-
те в нея данни, макар и много, са неверни. Славков уточнява, че Горанови 
са заминали за Прага не през 1860, а през 1862 г. Това е доста по-вероятно, 
тъй като по това време Богдан е на 16, а Ека – на 13 години. 

Славков обаче повтаря твърдението за висшето училище: „и двете сестри 
постъпват в новооткритото висше девическо училище, дето следват до 
края на учебната 1865/66 г., и напускат Прага към края на месец юли 1866 
г., точно десет дни преди Австро-пруската война, която се обявява през 
август 1866 г. и се свършва през м. декември с.г.” (Славков 1936). 

Що се отнася до темата за красотата на сестрите Горанови, тя е дораз-
вита от Н. Славков така: „Описанието, което Халек прави на Ека Горано-
ва, безспорно може да се отнесе и към Мина Горанова. Сестрите Дона и 
Христина Джамбазови – приятелки от детинство на Ека и Мина Горанови 
– твърдят, че втората, Мина, е била по-голяма красавица от Ека. Наред с 
физическата си и душевна красота Мина е имала и чудно хубав глас – била 
е отлична певица”. 

През 1938 г. излиза пространна статия на Генко Митов „Ека Карамин-
кова. Светъл образ на Възраждането” (в. „Мир“, бр. 11 от 25 ян. 1938, с. 
4), в която авторът заявява, че „в 1861 г. в Прага идва и по-малката сестра 
Мария. Двете сестри постъпват във Висшата девическа школа, която Ека 
завършва в 1867 година, когато се завръща в Галац” (Митов 1938: 4).

Виржиния Паскалева посочва, че „Ека заминала за Прага, гдето завър-
шила в 1867 г. Висшата девическа школа” (Паскалева 1964: 242).

В енциклопедия „Българска възрожденска интелигенция” е посочено, 
че в Прага Елисавета Горанова е учила в „педагогическо училище” (Генчев, 
Даскалова 1982: 160).

*** 
Недоумение обаче буди възрастта, на която Ека Горанова е завършила 

образованието си – 16 години. И именно това недоумение ме накара да 
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проуча по-задълбочено данните за нейния престой в Прага .
Оказа се, че твърденията, че е учила във висше девическо училище, 

в педагогическо училище, че е завършила това висше училище и пр., са 
напълно неверни.

Грешката произтича от близостта между чешкия и българския език, 
поради което чешката дума „vyšší” неправилно е превеждана като „висше/
висша”, когато тя означава „по-горно”. Училището, в което са учили сес-
трите Горанови, е било прогимназия, в която девойките са постъпвали на 
възраст 12 – 13 години. Според терминологията през ХІХ в. би могло да 
се определи като класно училище, сиреч по-висока степен от основното, 
където децата са учели 4 отделения, а след това се обучавали в 3 класа в 
„по-горното”. 

По-горното, класно девическо училище в Прага, е открито през учебната 
1863 –1864 г. В него са били приемани деца на 12 години без приемен изпит. 
Ученичките са получавали безплатно учебници и писалки.

Още през първата година там е записана Ека, на следващата година – и 
Мария.

Ека Горанова завършва два класа – през учебните 1863 – 1864 и 1864 – 
1865 г. Мария завършва един клас през учебната 1864 – 1865 г. Запазените 
данни в архива се потвърждават и от Франтишек Таборски, който в своята 
книга, посветена на 50-годишнината от създаването на първото девическо 
училище в Прага, посочва следното: „Дошли и няколко славянки, почти 
изцяло от славянския юг. Още в първата учебна година наша ученичка е 
била Ека Горанова , българка от Галац, а през втората година дошла с нея и 
нейната сестра Мария, през осмата учебна година дошли Манка Попова от 
Панагюрище в Тракия и Пенка Вълчанова от Тулча, през деветата учебна 
година – Елена Георгиева и Дона Маркова – и двете от Стара Загора, и 
Евгения Хаджикойова от Казанлък” (Táborský 1913: 63). 

Предметите, които са изучавали, заедно с оценките от текущите изпити 
(най-високата оценка е била 1) са отбелязани надлежно в класния дневник, 
където на всяка ученичка са отделени две страници. Така също има оценки 
за поведение и външен вид, отбелязани са и извинените и неизвинените 
им отсъствия. От тези оценки става ясно, че Ека и Мария са били много 
добри, дори отлични ученички, особено по френски език и по ръкоделие, 
а Мария – и по пеене.

Отбелязано е, че баща на двете момичета е Йован (?) Горанов, търговец, 
живущ в Галац, Влахо-молдавско княжество.

Записани са адресите им, като за Ека са посочени различни адреси през 
двете години.

Двете момичета са били освободени от предмета катехизис, защото са 
от източно, или „гръцко”, изповедание.

Друга подробност, която привлече вниманието ми, е фактът, че Ека е 
записана именно като ‘Ека’, а в скоби е посочено ‘Алжбета’ (чешки вариант 
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на Елисавета). Това ме кара да предположа, че може би името на момичето 
всъщност е било Ека и едва в Прага е било „приравнено” на Елисавета. 
Всичките си писма тя подписва с ‘Ека’, никъде не се нарича ‘Елисавета’. Дори 
превода си, публикуван в сп. „Читалище”, подписва като Ека Караминкова. 
Но това вероятно ще остане само едно предположение, на което няма да 
е съдено да бъде доказано.

Заключение. Данните, записани в дневниците на паралелките, в които са 
учили Ека и Мария Горанови, безспорно сочат следното: Ека е била родена 
в 1848 г., а Мария – в 1851 г. Ека учи две години в новооткритата пражка 
девическа прогимназия, а Мария – една. Ека завършва два класа – първи и 
втори, а Мария – само първи. Категорично погрешно е да се твърди, че Ека 
е имала висше образование, както и че училището е било педагогическо. 
Било е класно училище, в което момичетата са изучавали следните пред-
мети: чешки език, немски език, френски език, смятане, природознание, 
земеописание, краснопис, рисуване, ръкоделие. Не е вярно и твърдението 
на Н. Славков, че „докато Ека завършва общия курс на школата, то Мина 
завършва специалния отдел за шев, музика и др.”. Двете момичета учат по 
една и съща програма. 

Остава неясно защо не са записани за учебната 1865 – 1866 г. Повечето 
автори посочват като причина избухналата война между Австрия и Прусия. 
Това твърдение също не е много сигурно. Австро-пруската война от 1866 г. е 
известна още като „седмична война” или „братска война” и продължава от 14 
юни до 26 юли 1866 г. Като причина за заминаването на сестрите Горанови 
от Прага и – на практика – незавършеното им образование съм склонна 
по-скоро да приема разклатеното материално положение на Иван Горанов.

Елисавета Горанова-Караминкова не е завършила висше образование. 
Но и никоя европейка, живяла в средата на ХІХ век, не е имала висше 
образование. Вярно е обаче, че за времето си Ека Горанова е имала висо-
ко образование – начално, започнато при Христина Печева в Калофер и 
продължено в Галац при Станчо Ваклидов – френски възпитаник, който от 
1859 до 1861/62 г. е частен учител на сестрите Горанови, и два прогимнази-
ални класа, завършени в Прага. И това, както и цялостната ѝ обществена и 
книжовна дейност, определено я прави една от първите културни българки.
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Ил. 1. Страница от 
класния дневник на Іb 
отделение за учебната 
1863/64 година с го-
дишния успех на Ека 
Горанова

Ил. 2. Страниците от класния дневник на ІІb 
отделение за учебната 1864/65 година с текущите 
оценки на Ека Горанова

Ил. 3. Страница от клас-
ния дневник на Іа отделение 
за учебната 1864/65 година 
с годишния успех на Мария 
Горанова



ЗАВРЪЩАНЕТО НА БОРИС ЙОЦОВ

54

ФИЛОСОФИЯТА НА ИСТОРИЯТА И НЕЙНИТЕ МОРАЛНИ 
АРГУМЕНТИ. 

БОРИС ЙОЦОВ И ТОМАШ ГАРИГ МАСАРИК
Добромир Григоров

 Софийски университет „Св. Климент Охридски“

MORAL ARGUMENTS OF THE PHILOSOFHY OF HISTORY. 
BORIS YOTSOV AND TOMÀŠ GARRIGUE MASARYK

Dobromir Grigorov
Sofia University „St. Kliment Okhridski“

Abstract: This paper examines Boris Yotsov’s interpretation of  philosophy of  history. The 
literary historian focuses on the philosophy of  history to show the relation between 
the scientific (empirical) research and non-empirical arguments of  its subject. Boris 
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През 1936 г. в своя лекция, изнесена пред членовете на Философското 
социологическо дружество, Цеко Торбов се връща към противоречи-

ето между непрекъснатото усъвършенстване на емпиричните методи на 
конкретното научно поле и общите основания за неговото съществуване. 
Този текст разкрива причините за интереса на слависта Борис Йоцов към 
философията на историята като съвкупност от аргументи, които дефи-
нират актуалния предмет на славистичната литературна историография.

Конкретният научен материал, който насочва Ц. Торбов към конфликт-
ната зона между методологическата практика и нейното обосноваване, е 
историографията и провокираното в нея несъответствие между нейните 
емпирични методи и основанията за нейното социално легимитиране. 
Философията на историята, по думите на Цеко Торбов, всъщност е частен 
случай в един общ етап от развитието на науките – „въпреки всички протес-
ти на емпириците, няма нито една емпирична наука, която да няма и своята 
философска част. Така ние говорим за естествените науки и за натурфи-
лософия, за историята и философия на историята, а юриспруденция и за 
философия на правото, за теология и за философия на религията“ (Торбов 
2002: 456). Частният случай с историографията оголва необходимостта 
да се мисли не само върху т. нар. нейна философска част и съотношение-
то между нейния емпиричен опит и неговите основания. Нещо повече, 
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разграничението между експеримента и неговото обосноваване може 
да се счита за разграничение между чисто рационалната и „емпиричната 
основа“ на всяка научна дисциплина. В конкретния пример с историогра-
фията тази граница налага описанието на общи закони, които обуславят 
човешкото развитие. А в емпиричните методи на историографията могат 
да се открият етичните, социалните и политическите аргументи на тези 
закони („историята се състои от отделни човешки постъпки, които като 
такива все пак зависят от общи и необходими закони“) (Торбов 2022: 457). 
Конкретното научно поле не създава своя предмет със съществуването си, 
тъй като основанието за това съществуване се крие в изучаването на този 
предмет. Все пак противоречието между емпирици и философи, за което 
говори Ц. Торбов, не поставя философията на науките в доминантна по-
зиция – не би следвало да мислим философията като наука на науките, тъй 
като това означава „волността да приемем, че тя съдържа не само формите 
на отделните науки, а и тяхната материя“ (Торбов 2022: 457).

 Противоречието между формите и материята на отделните науки 
провокира у Борис Йоцов въпроса за философските основания на сла-
вистичната литературна историография. Той не остава безразличен към 
проблема за възможностите и границите на емпирично изследване. С 
интереса си към философията на историята Б. Йоцов онагледява как 
литературната история в нейното емпиричното изследване търси неем-
пиричните аргументи, за да обоснове своя собствен предмет. Когато през 
1929 г. славистът дописва и публикува една от най-известните си до днес 
студии, озаглавена „Славянските литератури и славянското съзнание у нас“, 
той описва много ерудирано идеологическите основания на нашето Въз-
раждане през напрежението между културната експанция и асимилативна 
политика на елинизма и славянската взаимност като техен контрапункт. 
От друга страна обаче, съзнанието на българския етнос за съпричастност 
към славянството разкрива нулевата степен на приложимост на идеята за 
литературната взаимност в български контекст, такава, каквато я форму-
лира словашкият литератор и проповедник Ян Колар през 20-те и 30-те 
години на ХІХ в. Затова Б. Йоцов реконструира специфична балканска 
география на идеите от края на ХVІІІ и началото на ХІХ в., която разкрива 
динамичното и често пъти проблематично съсъществуване на разнородни и 
противоречащи си колективни доктрини (сръбският езиков национализъм 
и съхраняването на богослужебния църковно-славянски език; гръцката 
мегали идея; славянското единство в обща балканска федерация; руския 
имперски панславизъм и др.). Как Б. Йоцов осмисля противоречието между 
формите и материята на научното изследване? 

През 1929 г. той очаква от съвременната философия да обоснове ак-
туалната историческа мисия на славянските етноси през ХХ в., като се 
позовава на „Залезът на Запада“ на Освалд Шпенглер. Емпиричното из-
следване на славистичната литературната история в този момент от ней-
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ното развитие не предоставя аргументите за своето собствено основание, 
които съдържа една обща философия на славянската история. Затова Б. 
Йоцов сочи корените на тази философия в емпиричния материал, върху 
който се опира емпиричното изследване на литературната историография: 
„Иска ни се да се  домогнем до една философия, национална и славянска, 
до определено славянско отношение към света, както го намираме у 
Пушкина и Мицкевича, у Словацки и Красински, у Толстоя и Достоевски, 
Соловьова, Мережковски и Каспровича, у Бржезина и Сова, у Негоша и П. 
П. Славейкова, дори и да пресиляме. Тук се крие най-дълбоко проявено 
славянско съзнание. Не като политическа, културна, литературна, а като 
нравствено-мистична идея, към която са насочени нашите културни уси-
лия – да почувстваме себе си носители на национално съзнание, което е 
само момент от общославянското, момент от тая универсална космична 
стихия, на която предстоят мирови проблеми. Това значи да заживеем с 
ирационалните форми на своето битие, да отразим чрез нашия философски 
и художествен гений неговата славянска подкладка, да изявим изобщо в 
него славянството, което в края на XVIII в. възслави Хердер, а днес – като 
му отрежда достойно място в съдбините на света – Освалд Шпенглер“ 
(Йоцов 1929: 79).

 Значимостта на философията на историята насочва вниманието на Б. 
Йоцов към научните трудове на Томаш Г. Масарик и неговата практика 
на държавник. Трайният интерес към Томаш Гариг Масарик (Йоцов 1930; 
Йоцов 1930б; Йоцов 1935) като философ, социолог и публичен авторитет 
е мотивиран от изключителната ерудиция на хуманитариста и президен-
та, който след 1918 г. формулира и осъществява политическата доктрина, 
позната като „философия на здравия и трезв реализъм“. Б. Йоцов описва 
политическата платформа на университетския преподавател, създаде-
на далече преди неговия първи президентски мандат във федеративна 
Чехословакия. Българският прочит отпраща към ключови съчинения в 
концепцията на Т. Г. Масарик като „Чешкият въпрос“ (1895), „Социалният 
въпрос“ (1898), „Европа и Русия“ (1913). Изключително доброто познаване 
на трудовете на Т. Г. Масарик насочва както към идеологията на т. нар. 
„политически реализъм“, така и към задълбочените познания на Масарик 
върху европейската философия и социология от 18 в. насам. В портрета на 
хуманитариста Б. Йоцов реконструира точно голяма част от идеите, които 
оформят интелектуалния профил на бъдещия президент – като се започне 
със съчиненията на Платон, през Дж. Вико, Жан-Жак Русо, Дейвид Хюм, 
Джон Стюарт Мил, за да се стигне до Огюст Конт, Чарлз Дарвин и Карл 
Маркс. В портрета на Б. Йоцов не е пропуснат (въпреки че не е изрично 
упоменат) един от ключовите трудове на социолога Т. Г. Масарик – „Основи 
на конкретната логика“ от 1886 г. – ерудирана систематизация на идеите в 
хуманитаристиката и природните науки до средата на 80-те години на века, 
която впоследствие оказва огромно влияние в чешката наука през ХХ в. 
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Портретът на хуманитариста и президента е изграден относително безкри-
тично, като тезисно изложение върху неговите най-значими обществени 
приноси. Въпреки това Б. Йоцов не кокетира с актуалното политическо 
статукво, като остава далеч от биографите на чехословашкия президент, за 
които неговото научно наследство се преоткрива едва след институциона-
лизирането на неговата политическа биография като президент на следво-
енна Чехословакия. Политическата практика на публичната фигура е повод 
за Б. Йоцов всъщност да формулира както своята гражданска позиция, 
така и да дефинира смисъла на една конкретна политическа доктрина като 
практическа реализация на философията на историята. „Враг на крайния 
интелектуализъм, той [Масарик – бел. Д. Г.] свързва мисълта с делото, 
теорията с практиката, винаги проявява воля за въплъщения на духа – 
вдъхновен и етичен волунтарист, той отрича фатализма на бездействието 
и издига идеала на делото и подвига, най-висш израз на земната любов. И 
тъкмо във философията на историята, която за него е превърната в дело 
политика, той намира възможност да разкрие най-непосредно творческия 
си дух“ (Йоцов 1935: 208–209).

Красноречив пример за тази практическа реализация е идеалът на Т. Г. 
Масарик за една нова Европа. Едноименната статия на Б. Йоцов е публи-
кувана в момент, в който политическата биография на Т. Г. Масарик пре-
доставя достатъчно богат материал за ретроспекции, обобщения и оценки. 
Макар че част от идеите в ранните текстове на Т. Г. Масарик са реализирани 
в политическото устройство на федеративна Чехословакия, Б. Йоцов се 
фокусира върху общите етични послания в програмата на чешкия политик. 
Политическата картина от началото на 30-те години на 20 в. се коментира 
през две ключови тези на Т. Г. Масарик. На първо място, това е връзката 
между неприкосновеността на човешката индивидуалност и правото на 
свобода на колективната личност (народността) и на второ, историческата 
роля и съдбата на малките (европейски) народи. В първата теза Б. Йоцов 
разпознава моралното основание на тяхното самосъхранение, а във вто-
рата откроява федеративния принцип като държавническо решение на 
политическото, културното и стопанското сътрудничество помежду им. 

Визията за нова Европа на Т. Г. Масарик е построена върху принципи, 
които са изключително привлекателни за демократични убеждения на Б. 
Йоцов: „право на национално самоопределение, независимост на полити-
чески угнетените, закрила на малките и слабите народи и държави, никакво 
чуждо надвластие, свободно стопанско развитие на всички народи, свобода 
на цялото човечество“. Тези принципи се възприемат като приложими не 
само в регионален контекст или в европейска среда, а също така като един 
почти универсален модел за по-добро настояще на всички народи в целия 
свят. Картината на този световен ред не е утопична програма, тъй като 
предпоставя един дълготраен процес на преодоляване на монархично и 
теократично устроените държавни структури в името на създаването на 
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модерни демократични общества. Политическата програма на чешкия 
президент е привлекателна за обществено ангажирания български учен 
и в нейната конкретна приложимост в специфичната географска зона, в 
която се намира България: на границата между Запада и Изтока, между 
заплахата от пангерманизма и панславизма, или с други думи – между 
две големи европейски държави с имперски амбиции, които са постоянна 
заплаха за всяко общество и култура на малкото пространство. Идеалът на 
Т. Г. Масарик за едно хуманно общество в настоящето, както признава Б. 
Йоцов, не може да се реализира в пълна степен, но предизвикателството да 
бъде избран като модел за обществено поведение и държавно устройство 
ражда надежда за бъдещето.

Какво послание пренася Б. Йоцов в българска среда? На първо място, 
Б. Йоцов ясно осъзнава съществените разлики между националноспеци-
фичните приноси на държавника и идеите, преносими в чуждата културна 
и политическа среда. Масарик, както е известно, носи локалната аура на 
наследник на вече несъществуващата (в новосъздадена Чехословакия от 
1918 г.) чешка династическа традиция – внушителната фигура на прези-
дента, запечатана на снимката, на която язди бял кон, е символната фи-
гура на бащата и предводителя на нацията. На второ място, Б. Йоцов не 
коментира идеята на Масарик за новия хуманизъм като визия за бъдещето 
на страната, възприета от чешкия историк Франтишек Палацки. В исто-
риографията на Фр. Палацки смисълът на чешката национална история 
се разкрива в приемствеността между моралния авторитет и отминалата 
слава на протестантството, на чешките хусити, и настоящето. Върху тази 
теза стъпва президентът от ХХ в., за да формулира един нов етичен импе-
ратив на хуманизма като кодекс на новата духовност на съвремието си. Б. 
Йоцов оставя без коментар аргументите на един най-сериозните опоненти 
на Т. Г. Масарик, журналиста Фердинанд Пероутка (Peroutka 1991: 51–58), 
според когото обикновеният гражданин на новата република си спомня за 
безспорния морален авторитет на държавника единствено в празнични дни, 
но в делничния си живот като че ли забравя за етичния императив на новия 
хуманизъм. Защо Б. Йоцов е подминал аргументите, с които Ф. Пероутка 
критикува политическата доктрина на политика Масарик? Популярността 
на журналиста още в началото на 20-те години на ХХ в. насочва към до-
пускането, че Йоцов е запознат с неговата позиция. Дистанцията спрямо 
обществените настроения в чуждия национален контекст подсказва също 
така, че Б. Йоцов избирателно подбира фрагменти от общата концепция на 
Т. Г. Масарик в българска среда, като не търси нейния механичен пренос у 
нас. Българският прочит се отказва от значенията на специфично нацио-
налното, „чешката историческа и политическа орис“, над която доминира 
„нравственият чар“ на интелектуалеца във властта и етичният императив, 
заложен в неговата философия на историята.
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Abstract: The article focuses on an essential part of  Boris Yotsov’s literary studies, in which 
phenomena from Bulgarian literature are recorded and internalised in the sphere of  
interliterary dialogue. This group of  texts of  a comparativistic nature participates 
convincingly in the basis of  the Bulgarian comparative literary science, already created 
by Ivan Shishmanov and Boyan Penev, which at this early stage is distinguished by a 
Slavic orientation. This part of  B. Yotsov’s literary heritage includes various issues: 
translatological aspects of  the translation reception, contactological effects mainly of  
Czech and Russian literature on the work of  Bulgarian writers, the Bulgarian theme 
in Czech literature, etc. A new moment for Bulgarian comparative literary science 
is involving problems of  typological character. The proposed analysis observations 
show that B. Yotsov’s methodological approach to the counterfactual type of  studies 
corresponds with the then comparativistic attitudes of  European literary science.   

Key words: Boris Yotsov, comparative literary science, Paul Van Teighem, Ivan Shishmanov, 
Boyan Penev, Frank Wollman

През последните десетилетия почти всяка студия, преди да встъпи в 
полето на литературоведската компаративистика, се чувства сякаш 

длъжна да заговори за оживения дебат около понятието „сравнително 
литературознание“, разраснал се от средата на ХХ век насетне. Нашето 
встъпление няма да направи изключение. И това е така, защото внушител-
ното присъствие в това поле на един от най-забележителните български 
литературоведи на ХХ век – Борис Йоцов, не би трябвало да се маргина-
лизира този път заради поредния мейнстрийм. 

В дебата относно не само границите на сравнителното литературозна-
ние, но въобще основателността на неговите изследователски стратегии 
се изтъкват различни, дори противоположни аргументи: от една страна, 
е тезата за компаративистичния характер на познанието въобще, а от 
друга – липсата на значима евристична стойност при провеждането на 
компаративистични процедури. Така например професорът от Сорбоната 
и титуляр на тази академична дисциплина Жан-Мари Каре провокативно 
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заявява през 1951 г., че „сравнителното литературознание не е предназна-
чено да сравнява литератури“, тъй като „не е кой знае колко привлекател-
но да сравняваме Тенисън и Мюсе, Дикенс и Доде и пр.“ (Brunel, Pichois, 
Rousseau 2006: 8–9). През 50-те години се появява и пространната студия на 
Роман Якобсон „Основата на славянското сравнително литературознание“, 
публикувана за първи път на английски в сборника Harvard Slavic Studies 
(vol. I, Cambridge, Massachusetts, 1953), която задълбочава напрежението 
около статута на сравнителното литературознание, тъй като обвързва 
компаративистичната методология с концептуалната парадигма на пост-
структурализма. Споровете, както е всеизвестно, продължават и днес, 
разширявайки до максимум амплитудата на контраверсивни становища: 
от утвърждаването ѝ като мегаметодология, генерираща и литературно-
историческия, и литературнотеоретическия дискурс, до крайно отрицание 
на правото ѝ на самостойно съществуване.

Противоречията засягат и въпроса дали рецепцията и транслатологията 
влизат в полето на литературоведската компаративистика – а това е от 
принципно значение и за нашата тема, тъй като в преобладаващата част 
от своите статии Борис Йоцов коментира именно такива проявления на 
междулитературния диалог: например чешките преводи на Ботевата пое-
зия (Йоцов 1922) и на Николай Лилиев (Йоцов 1930в), чешкия преводач на 
полска поезия Отокар Мокри (Йоцов 1929а), преводната и драматургична 
трансформация на „Иванко“ от В. Друмев от чешкия поет и драматург 
Йозеф Вацлав Фрич (Йоцов 1927а), възможното влияние на руския поет 
Д. Д. Минаев върху Иван Вазов (Йоцов 1929в) и др. под. Независимо как 
ще продължи този дебат смятаме за неоспоримо твърдението, че съзна-
нието-за-себе-си се конструира като съзнание-за-себе-си-в-света, а това 
е и магистралата, по която се движи литературното и металитературното 
мислене през последните два века. Аксиоматична следователно е реле-
вантността на въпроса „ние и другите“ с парадигмата на модерността през 
XIX и XX век.

Всъщност, макар началото на споровете за статута и предмета на срав-
нителното литературознание обикновено да се отнася към средата на ХХ 
век, в споменатата си студия Якобсон прави кратък коментар на „разго-
рещената оживена дискусия в периода между двете световни войни сред 
славистите от славянските и другите страни“ (Якобсон 1987: 23). В този 
смисъл той визира конкретно славистичната компаративистика, която 
изгражда дискусионно поле още преди да се разрасне дебатът в световен 
мащаб. Въпросът, който според Якобсон разделя мненията, е свързан с 
наличието въобще на някакъв специфичен за славянските литератури 
„общ знаменател, който да обединява различните славянски литератури 
и същевременно да ги разграничава от литературите на другите народи“ 
(Якобсон 1987: 23). За него, както знаем, този общ знаменател е езиковото 
родство, който обаче за компаративиста славист Борис Йоцов не представ-
лява достатъчен аргумент за съпоставителни проучвания. 



ЗАВРЪЩАНЕТО НА БОРИС ЙОЦОВ

62

Имайки предвид фактическата принадлежност на литературоведа Бо-
рис Йоцов именно към междувоенния период, който визира и Якобсон, 
както и наличието на негови статии, в които дадено литературно събитие 
(конкретно произведение или определена тема) се транспонира в славян-
ски контекст, смятаме за особено целесъобразно да се замислим върху 
това какви са мотивите, критериите и литературоведските подходи на Б. 
Йоцов при полагането на наблюдаваното от него литературно явление в 
изследователско поле, което тогава безусловно е било принадлежно към 
славистичната литературоведска компаративистика. Също така ще напра-
вим опит да положим този тип негови изследвания в контекста не само 
на тогавашното българско литературознание, но и на актуалните за меж-
дувоенния период тенденции в европейската, включително и славянската 
литературоведска компаративистика, още повече поради факта, че Йоцов 
е на висотата на европейски учен – и поради своята образованост, и поради 
осъзнатата потребност да прилага към националното общовалидни за ев-
ропейската култура аксиологически критерии. Именно в тази перспектива 
на прагматически ориентираната идейно-художествена аксиология Йоцов 
прави видима българската литература в полето на междукултурния диалог. 

Дори когато в изследователския фокус е релефно откроен определен 
емпиричен епицентър на неговите разсъждения, в мисленето на Борис 
Йоцов се долавя латентна компаративистична предразположеност, а за 
това не е достатъчна само богата ерудиция, а определена нагласа на мис-
ленето и вътрешно мотивирана потребност от съизмерване на национал-
ните ценности не чрез самите тях, а чрез поставянето им в спектъра на 
общозначими въобще за европейската цивилизация величини. Защото 
за Йоцов националното е истински значимо, когато в него се проектират 
общовалидни, универсално установени, хуманни и при това съществени 
за културния напредък европейски ценности. Или, казано заедно с Добро-
мир Григоров, „какви сме ние“, какво е мястото ни в Европа, ние и Средна 
Европа, връзките ни с Русия – всички тези актуални въпроси са отправна 
точка за Б. Йоцов в осмислянето на българската историческа съдба през 
призмата на наследството на родната, балканската и общоевропейската 
културна и политическа история“ (Григоров 2018: 21).

Когато през 20-те години излизат първите му литературоведски статии, 
при това със забележимо присъствие на компаративистичния ракурс, в 
българското литературознание вече е започнал процесът на конструиране 
на компаративистичното поле. Без да игнорира матрицата на литератур-
ната история, раждащата се компаративистика специфизира като свой 
изследователски терен различните прояви на междулитературни отно-
шения. Съпоставителният тип филологически проучвания, които отварят 
националните граници на своя изследователски обект, вече са заявили 
авторитетно присъствие в лицето на Иван Шишманов, у когото Михаил 
Арнаудов високо цени неговата „строгост в прилагане на сравнителната 
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метода“, както и постепенната му ориентация към „сравнителната литера-
турна история, българския фолклор и Българското възраждане“ (Арнаудов 
1930: 190, 191). Всъщност Шишманов води в Софийския университет дис-
циплината „Сравнителна литературна история“, но освен този лекционен 
курс М. Арнаудов има предвид и някои негови статии1. Тук е моментът да 
подчертаем, че според посочените от М. Арнаудов изследвания на Шишма-
нов предметът на сравнителното изучаване се явяват еднопосочните кон-
тактологични въздействия върху българската литература, показателна за 
което е например повтарящата се в заглавието на редица негови статии дума 
„влияние“, при това от страна на руската литература върху българската. 
Логично е обосновката на този тематичен избор да бъде потърсена по-скоро 
в тогавашната литературоведска конвенция, според която сравнителният 
тип проучвания предполага наличие на чуждо присъствие, което обаче се 
осъществява по линия на родство – езиково, етногенетично, геополити-
ческо и пр. В тази генеалогична мотивация на предмета на сравнителното 
литературознание се съдържа и предпоставката през ранния етап от своето 
историческо развитие българската литературоведска компаративистика 
да бъде предимно славистична. Извеждането на славянския етногенезис 
като компаративистично основание се основава и на редица други факто-
ри: например на историзма като алгоритъм на научното мислене, който 
ще бъде заложен и в основополагането на българското литературозна-
ние преди всичко като литературноисторическо, или на отзвука на въз-
рожденския славизъм, който след успеха на Русия в освободителната за 
България война от 1877 – 1878 г. придобива ново изражение. Емпатията 
към славянската идея е стимулирана и от силното чешко присъствие през 
първите десетилетия след Освобождението, което е знаково за българските 
и политически, и културни среди. Важно е обаче да се подчертае, че ори-
ентацията на раждащото се българско литературознание по принцип към 
съпоставителния тип изследвания е в същото време естествено обусловена 
от ясно очертаната посока в развитието на литературното съзнание, което 
по силата на модернизацията на културния живот след Освобождението 
и последвалото преодоляване на херметичния национализъм осъзнава 
потребността от прилагане на оценностяващи критерии, адекватни към 

1 Статиите на И. Шишманов, които Арнаудов посочва като примери за сравнителен ли-
тературоведски метод, са: „Наченки от руското влияние в българската книжнина“ (1899); 
„Русское влiяние и Пушкин в болгарской литературе“ (СПбг, 1901), „Руското влияние в 
езика и Богоровата реакция“, 1889), „Тарас Шевченко – неговото творчество и неговото 
влияние върху българските писатели преди Освобождението“ (1914); „Историята на 
Шуми Марица“ („Денница“, 1891); „Психо-социологичният метод в литературната ис-
тория“ („Учил. прегл.“, 1928, І) и др. (Арнаудов 1930: 210). От своя страна, Боян Ничев 
определя като историческа за българското сравнително литературознание статията 
на И. Шишманов „Паисий и Русо“ (1890) (Ничев 1986: 195), а това доказва наличието 
на стойностни не само славистични ракурси в ранната българска литературоведска 
компаративистика.
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настоящия момент и съобразени с общоевропейските литературни тен-
денции. Именно тази съществена промяна в разбирането за това що е 
национална ценност предпоставя оценката на Михаил Арнаудов за Иван 
Шишманов, когато го определя за „първия у нас, който прилагаше към 
огромния материал обичаи, предания, вярвания, песни и т.н. гледищата на 
съвременната демопсихология и културна история, при една сравнителна 
метода, коригирала някои утопии за автохтонни домашни начала в бит, 
изкуство и знания“ (Арнаудов 1930: 194, к. м., Ж. Ч.). В този смисъл ражда-
нето на сравнителното литературознание се случва не като гостоприемно 
приета модна европейска тенденция, а като органична реакция срещу мега-
ломанията на самодоволния национализъм. Това означава конституиране 
на същинското научно мислене, за което познанието не е тъждествено 
на информираността, а е функция на критикоаналитичното полагане на 
компаративистичния инструментариум към изследователския предмет. 
В тази посока ще продължи развитието на българското литературозна-
ние от междувоенния период в лицето най-вече на Боян Пенев и Борис 
Йоцов. Защото, както с основание подчертава Боян Ничев, „съзнанието 
за съществуването на една литература като родна „своя литература“ 
изисква извънлитературен контекст (к. а.). Той съпътства всяко лите-
ратурно развитие на различни равнища“ (Ничев 1986: 189). 

Наченките на този процес Б. Ничев провижда още при Л. Каравелов, Н. 
Бончев и Хр. Ботев, но по-скоро като проява на спонтанно предчувствие за 
потребност от подобна оптика, битуващо на този етап като „естетически 
синкретизъм“, „естетически утопизъм“ и „естетически реализъм“ (Ничев 
1986: 190 – 191). Третият тип отношение към чуждия литературен опит 
според Б. Ничев се проявява у Ботев, когато заявява, че „за нас са потребни 
такива литературни произведения, които отговарят на нашите потребнос-
ти и стремления и които имат съвременен и общочовешки интерес. И в 
това отношение може да послужи литературата на ония народи, които са 
били или които са и сега в такова положение, в каквото сме и ние“ (Ничев 
1986: 193).2 Цитираната мисъл на Ботев всъщност маркира онази отправна 
точка, която ще разпознаем в естетическия прагматизъм на Борис Йоцов. 
И ако не беше все още в сила идеологическата присъда над българския 
литературовед през 80-те години, когато излиза монографията Основи 
на сравнителното литературознание, по всяка вероятност Боян Ничев 
с присъщата си аналитична проницателност щеше не само да го впише в 
историческия преглед на българското сравнително литературознание, но 
и да артикулира тази идейна кореспонденция. 

Несъмнено същинското начало на сравнителното литературознание, 

2 Цитатът е от кратката критична бележка на Христо Ботев по повод на предстоящото 
издание на "Тайните на инквизицията" от В. Фереал, което той смята за непотребно за 
българския читател („Знаме“, г. I, брой 12 от 28 март 1875 г.).
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както беше вече отбелязано, е свързано с името на Иван Шишманов и е 
положено само две десетилетия и половина преди встъпването на Борис 
Йоцов в литературната наука. И все пак този кратък период е изключи-
телно динамичен във всички сфери на културния живот, включително и 
на хуманитарните науки. Дивергентните процеси анимират естетическото 
антитрадиционно инакомислие сред творците на художественото слово, 
а в плана на филологическата проблематика настъпва професионално 
профилиране между езиковеди, литературоведи и фолклористи и мултип-
лициране на изследователските посоки. Важно е обаче да подчертаем, 
че още с първите си прояви българският литературоведски дискурс има 
не само амбицията да осъществи литературноисторическа легитимация 
на сътвореното от предходните и настоящите поколения писатели, но в 
лицето на Иван Шишманов манифестира компаративистичния характер 
на литературното познание. Както отбелязва Боян Ничев, в отличие от 
западноевропейския контекст, където сравнителното литературознание 
постериорно се отделя от полето на литературната история, за да очертае 
собствени изследователски граници, у нас, а също и в други славянски 
страни първите прояви на сравнителното литературознание се реализи-
рат успоредно с основополагането на националната литературна история. 
Освен обаче на историята на българската литература по същото време 
се полага началото и на историята на славянските литератури в лицето 
на Йордан Иванов (1896). Друга съществена разлика според Б. Ничев е и 
посоката на развитие, която е „противоположна на класическия развой 
на компаративистиката в Европа. Тук то (нейното развитие – б. м., Ж. Ч.) 
се движи „отвън навътре“, от големите наднационални общности като 
славянската към сърцевината на националната литература. Докато там 
то върви от националната литература към нейното разпространение в 
света“ (Ничев 1986: 194–195). Разбира се, важен фактор за това, че бъл-
гарската литературоведска компаративистика е тематично ориентирана 
към проучване на междулитературни взаимоотношения с останалата част 
от славянския свят, е и славистичното университетско образование на 
българските учени, както и фактът, че голяма част от тях специализират 
в престижни славянски университети – най-вече чешки и полски, а също 
и в славистични академични центрове в Германия и Австрия. В този ака-
демичен профил безусловно се вписва и Борис Йоцов. 

И така, в традиционната литературоведска компаративистика, каква-
то развива и българската научна мисъл от края на XIX век, се открояват 
няколко основни характеристики: първо, генеалогична мотивация на ком-
паративистичния предмет, основаваща се на славянското езиково и етни-
ческо родство, насочва предпочитанията към изследване на славянските 
литературни (а и не само) взаимоотношения, поради което българската 
компаративистична мисъл е преобладаващо славистична; второ, изсле-
дователският ракурс е чувствителен преди всичко към литературния XIX 
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век; трето, изследват се най-вече контактологични проблеми, в чийто 
кръг се вписва и художественият превод. Разбира се, тези доминанти не 
бива да се абсолютизират, но ги откриваме и при Боян Пенев, който освен 
че извежда в приоритетна позиция българо-полските взаимоотношения, 
създава и културологичния очерк „Дубровник и южните славяни“, комен-
тирайки именно контактологичните аспекти (включително и търговски) 
на тези взаимоотношения. Компаративистичната концепция на Боян 
Пенев би трябвало да се осмисли много по-задълбочено и при това в съ-
поставителен план с тази на Борис Йоцов, но известни ориентири в тази 
посока биха могли да бъдат откроените в хода на нашите разсъждения 
новаторски аспекти в сравнителнолитературоведските текстове на Йоцов. 
Едно по-внимателно вглеждане в компаративистичните текстове на два-
мата професори – Учителя и Ученика, обаче открива съществени отличия 
между тях. Така например забелязаната от Величко Тодоров „рецепционна 
йерархия“ при Боян Пенев (Тодоров 1995: 11), утвърждаваща Полския ро-
мантизъм като поучителен образец за българската литература, при Йоцов 
почти изцяло отсъства. Освен това Борис Йоцов разширява славистичната 
проблематика, като приобщава в полето на своята компаративистична 
оптика различни славянски литератури и като придава първостепенно 
значение на историческата и социологическата аргументация. 

Въпросът за това в каква степен компаративистичната концепция на 
Борис Йоцов, която се проявява преди всичко по линия на прагматико-ана-
литичния анализ, а не на теоретичния синтез, е ответна на неговия ментор 
– Боян Пенев, би трябвало да бъде поставен и цялостно осмислен в отдел-
на студия. Тук обаче само ще се съгласим с казаното от Хр. Балабанова: 
„Бохемистичнте текстове на Б. Йоцов, публикувани през 20-те години в 
„Златорог“, са съзвучни с полонистичните текстове на Боян Пенев, посве-
тени на Полския романтизъм; сходството се съдържа в предпочитанията 
на двамата критици към писателски личности, чиито художествени заво-
евания са в сферата на метафизичното и свръхличното, които притежават 
нравствено-религиозно съзнание, споделят етоса на духовното бунтарство 
с хуманистичен знак“ (Балабанова 2014: 5З). Това обяснява и афинитета на 
Йоцов към поетите на Романтизма и символизма, на които не само пос-
вещава самостоятелни статии от очерков литературноисторически тип, 
но които привлича и в полето на своите компаративистични проучвания. 

Удвоеният фокус, вложен в предмета на компаративистичното наме-
рение, на този ранен етап разбираемо обслужва предимно националното 
литературно поле, поради което, както вече отбелязахме, доминира казусът 
„продуктивно влияние“. Независимо обаче че националната литература 
е доминиращият акцент в литературоведския дискурс, вписването ѝ в 
наднационална перспектива е важен симптом за преодоляване на центрос-
тремителния национализъм, потребен за дефиниране на нейната идентич-
ност, и бележи прехода към осмисляне на идентичността чрез комплекс 
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от явления, вънпоставени спрямо националните граници (мислени като 
граници на езиковата, родовата и народностната общност), но участващи 
в динамиките на нейното литературно битие. 

До появата на Б. Йоцов на литературоведската сцена компаративис-
тичната стратегия, както бе отбелязано в лицето на Иван Шишманов, се 
гради преди всичко върху казуса „влияния“ на чужда литература върху 
българската, а това налага да се запитаме, от една страна, дали кореспон-
дира с тогавашните компаративистични нагласи на европейското литера-
турознание, а от друга – как присъства в проучванията на Борис Йоцов.

Пол ван Тигем, определян за първия теоретик на литературоведската                                                                                
компаративистика, в своя опус La littérature comparée (1931) очертава 
онази концептуална парадигма на сравнителното литературознание, която 
маркира важни за нашите разсъждения ориентири, свързани с въпроса в 
каква степен българската литературоведска компаративистика в лицето 
на Борис Йоцов е адекватна на тогавашната европейска научна конвенция. 
Разграничавайки сравнителното литературознание от литературната кри-
тика и литературната история, Пол ван Тигем подчертава като негов изсле-
дователски предмет „влиянията – възприемани и упражнявани“. Той дава 
за пример невъзможността да се мисли и разбира френската литература, 
без да се има предвид въздействието на гръко-латинската култура върху 
цялостното ѝ многовековно развитие. В обсега на сравнителното литера-
турознание той включва не само различните видове взаимодействия между 
разнонационални литературни произведения и отнася към тази категория 
и избора на тема с чуждонационален адрес (Van Tieghem 1931: 13). Друга 
специфична задача пред сравнителното литературознание според френския 
учен е „да изучава приликите и разликите“ (Van Tieghem 1931: 14) в произ-
ведения от различни литератури, които тематично си кореспондират, но и 
в които могат да се открият следи на имитация, определяни от съвремен-
ното литературознание като прояви на интертекстуалност. В този смисъл 
дори когато дава заявка за привличане на типологическа проблематика, 
Ван Тигем отново има предвид най-вече еднопосочното въздействие на 
предходни литературни текстове, т.е. все още за така наречените „сходства“ 
липсва друго обяснение, различно от контактологичната аргументация. 
Важно е също така да отбележим акцента, който Ван Тигем поставя върху 
превода, виждайки в него проява на междулитературен диалог. Така оч-
ертаното широко поле на литературоведската компаративистика според 
френския учен се обособява като автономна научна зона, която за разлика 
от литературната история се специфизира в изследване на разнообраз-
ните проявления на междулитературните влияния и взаимодействия. 
Следователно Ван Тигем идентифицира компаративистиката преди 
всичко като наука, изследваща контактологичните процеси и техните 
конкретни проявления и приобщаваща целия възможен спектър от 
междулитературни взаимодействия, включително рецепция и превод. 
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По същото време подобна е ситуацията и в чешките научни среди, 
а това смятаме за важно обстоятелство, имайки предвид, че именно в 
Карловия университет Борис Йоцов се обучава от 1923 г., а през 1927 г. 
защитава докторат3, при това на тема, релевантна с тогавашното разби-
ране за граници, предмет и методологически подход на сравнителното 
литературознание – „Отокар Мокри и полската литература“. Компарати-
вистичният ракурс обаче не е водещ, макар и да присъства латентно по 
линия на преводаческата работа на Отокар Мокри. Ето защо сме склонни 
да приемем тезата на Величко Тодоров, според когото този научен труд е 
„първата и дълго време единствената българска монография за славянки 
писател“ (Тодоров 1995: 19), т.е. в него компаративистичният ракурс не 
е водещ, макар и да е латентно присъстващ по линия на преводното дело 
на Отокар Мокри. Изборът да посвети своя първи мащабен литературо-
ведски труд на поета и преводача на полска поезия Отокар Мокри, който 
по неговите собствени думи „не е висш момент в творческата проява на 
чешкия дух“4  (Йоцов 1929а: 3), е показателен поне за два съществени 
момента: първо, компаративистичните нагласи (макар в случая да не са 
водещи) напускат полето на бинарността, в която задължителният компо-
нент е националната литература, и второ, полето на литературоведското 
проучване е отворено не само за знаковите, но и за по-второстепенните за 
даден национален контекст литературни явления. Смятаме, че и по двата 
маркирани показателя Борис Йоцов, без да постулира някакви принципни 
съображения и аргументи, осъществява важен пробив в доминиращата 
литературоведска конвенция, налична до онзи момент не само у нас, но 
и във водещи литературоведски центрове в Европа. Разбира се, това не 
означава тотален обрат в избора на изследователския обект, тъй като в 
последвалите му статии с релефно откроен компаративистичен ракурс 
отново водещ е билатералният модел (Йозеф Фрич и Васил Друмев, 1927; 
И. Вазов и Д. Д. Минаев, 1929; Пенчо Славейков и Адам Мицкевич, 1932 
и др.), като единият от двата компонента задължително остава свързан с 
репрезентативна за българската литература писателска личност, въведена 
в изследователското поле чрез конкретно свое произведение: „Иванко“ на 
Друмев в драматургичната трактовка на Й. В. Фрич, хумористичния по-
етически цикъл на Вазов „Философска разпря“ (1884) и „Педагогический 
приговор (Орфографическая легенда)“ (1862) на руския поет Д. Д. Минаев, 
„Кървава песен“ на П. Славейков и „Пан Тадеуш“ на Мицкевич. Фактоло-
гичната коректност изисква да отбележим, че Йоцов работи с бинарния 
компаративистичен модус не само по линия на славянските литератури. В 

3 В своята монография за Борис Йоцов Величко Тодоров посочва и точната дата на 
защитата на дисертацията – 4 ноември 1927 г. (Тодоров 1995: 8).
4 Оригиналният текст на дисертацията е на чешки, но в Годишника на Софийския уни-
верситет (1929) е публикуван неговият български вариант, който ползваме за нуждите 
на нашето изследване. 
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статията си „Пенчо Славейков и Гете“, публикувана в тематичния брой на 
сп. „Листопад“, посветен на 100-та годишнина от смъртта на Гьоте (1932), 
напротив, Йоцов маркира с едри щрихи принципното предразположение на 
Славейков към немскоезичната литература, включително и към Гьоте, без 
да привежда текстуални свидетелства. В този смисъл двете статии, в които 
Пенчо Славейков e във фокуса на изследователското внимание, полагат 
съизмеримостта като категория на сравнителното литературознание не 
спрямо синхронни чуждонационални явления, но и спрямо такива, които 
принадлежат на различни етапи от литературното развитие. В този смисъл 
Йоцов разширява полето на българската компаративистика по диахронната 
ос. И в двата случая обаче той не се отказва от това да изследва единствено 
еднопосочния ефект на творческите влияния, каквато е и магистралната 
посока в тогавашната компаративистика – и европейска, и българска. 

Сред посочените компаративистични изследвания, обединени около 
казуса „влияние“, специално внимание заслужава статията, в която раз-
глежда „Кървава песен“ и „Пан Тадеуш“. Тук той навлиза в проблематика, 
проникваща в по-дълбоките пластове на междулитературните взаимо-
действия, и изследва причините и предпоставките за тяхното осъщест-
вяване. В съдържателния план на „Кървава песен“ Йоцов откроява три 
мотива, които „Славейков намира в „Пан Тадеуш“ – освобождението на 
Полша, крамолата между Хорешко и Соплица и любовта на Тадеуш и Зося 
– срещаме и в „Кървава песен“ (Йоцов 1932: 89). Наред с тях той открива 
и съществени образотворчески и композиционни принципи у българския 
поет, които кореспондират с поемата на Мицкевич, но не за да омаловажи 
творческия гений на Славейков, а за да аргументира наличието на „срод-
ство по възглед“ (Йоцов 1932: 89) като аргумент за съзидателно творческо 
влияние – а това вече е формула от типологически порядък, което е знак 
за иновативно разбиране за предмета и основанията на компаративисти-
ката. Освен това мисълта на Йоцов в тази статия е концентрирана около 
идеята за естествената транслитературна природа на всяко едно значимо 
художествено творение – идея, която задава посоката, в която няколко 
десетилетия по-късно ще кристализира теорията на Юлия Кръстева за 
междутекстуалността. Статията на Йоцов за Славейков и Мицкевич впе-
чатлява със своята концептуална плътност и дълбочина, с иновативното си 
разбиране за предмета и основанията на компаративистиката. Независимо 
от сравнително краткия си обем тя е сред най-стойностните артикулации на 
българската компаративистична мисъл от междувоенния период, тъй като 
въпросът за „влиянията“ тук е инфилтриран в нов проблемен кръг, който 
предначертава нова перспектива пред българската компаративистика.

В споменатите дотук статии на Йоцов, придържащи се към бинарния 
компаративистичен модел, установихме, че междулитературните релации 
българският учен разбира по-скоро като резултат от влияния, т.е. от ед-
нопосочно движение на чуждия текст в българска среда по начин, който 
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въздейства върху творческото съзнание при изграждането на нов текст. В 
някои случаи, например при Вазов, това влияние Йоцов оценява негативно, 
в други случаи, например при Славейков, влиянието е съзидателно, защото 
е съзвучно с авторовата идейна и естетическа нагласа. 

Встрани обаче от разнообразните прояви на еднопосочното въз-
действие на чуждия литературен факт върху конкретни произведения 
на представителни за българската литература писатели, като Вазов и 
Пенчо Славейков, са онези статии на Йоцов, които вписват в полето на 
компаративистиката преводните отражения на българската литература. 
Консултирайки биобиблиографията на Б. Йоцов, изготвена под ръко-
водството на проф. Румяна Дамянова, установяваме, че още през 1922 г., 
тоест преди да замине за Прага и преди да заяви трайната си ориентация 
към компаративистичната литературоведска славистика, той публикува 
в сп. „Златорог“ статия с подобна тематична насоченост, но фокусирана 
върху българската литература – „Ботев на чешки“. Тук обаче той комен-
тира силните и слабите страни на преводите на Зденек Броман, издаде-
ни в самостоятелна книжка през 1913 г., съпоставяйки ги в определени 
моменти с тези на Йозеф Ворачек и Владислав Шак, които публикуват в 
свой превод отделни стихотворения на Ботев съответно през 1885 и 1909 
г. От съвременна гледна точка транслатологичният анализ на Йоцов стои 
в преддверието на сравнителното литературознание, тъй като успоредява 
оригинала и превода на Броман на текстуално ниво и коментира степента 
на образна и изразна адекватност. Аналогичен е подходът му при анализа 
на чешкия превод на поемата на Николай Лилиев Ахасфер, осъществен от 
Йозеф Пелишек, който „е успял да даде с ческа реч представа за нежния 
сребърен стих на Лилиева, да изрази до известна степен неговата мелодия, 
неговия дух“ (Йоцов 1930в: 29). Всъщност дали тази група статии би могла 
да се определи като компаративистика, е въпрос на теоретична конвен-
ция, която е исторически динамична и променяща се величина. Съдейки 
обаче по доминиращата в европейската компаративистика концептуална 
парадигма, тематичният избор, както и подходът на Б. Йоцов към въпро-
сите на превода се оказват напълно ответни на предмета на тогавашното 
сравнително литературознание. 

Като аргумент за съизмеримостта на заявената от Йоцов концептуална 
парадигма с методологическите насоки на европейската комапаративис-
тика ще добавим и факта, че именно по същото време в чешката литера-
турна наука заявява своето авторитетно присъствие компаративистът 
Франк Волман, който насочва изследователския поглед към наречената 
от него ейдология. По думите на Йозеф Храбак ейдологията на Волман 
предхожда типологията (Hrabák 1976: 185). Волман определя като по-
върхностни и неоснователни онези компаративистични изследвания, 
които се фокусират върху отделни тематични елементи и коментират 
само техния съдържателен план, без да ги контекстуализират с оглед на 
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съществени за литературното развитие тенденции. С тези свои възгледи 
Волман съдейства за преодоляване на позитивистичната дескриптивност 
на явленията, които дори когато принадлежат на различни национални 
литератури, не са представяни с оглед на тяхното взаимодействие. „Ейдо-
логичната концепция на Волман – отбелязва Храбак – извежда на преден 
план изследването на структурата пред механичното дирене на генезиса на 
нейните отделни елементи и акцентира не върху разбора на „влиянията“, а 
върху ролята на произведението. Във връзка с това трябва да отбележим, 
че Волман употребява понятието „структура“ не в смисъла на пражките 
структуралисти, а диалектически. Затова не игнорира значението на съ-
държанието“ (Hrabák 1976: 186).

Споменаването на Волман не е самоцелно. В годините, когато Йоцов се 
обучава в Карловия университет, а само година, след като Йоцов защита-
ва своя докторат в Прага, излиза поредната славистична монография на 
Волман, този път, посветена на българската драма (Bulharské drama, 1928), 
която Йоцов ще отрази в две свои публикации. Освен нея от същия автор 
през същата година е издаден и най-забележителният чешки компарати-
вистичен труд от този период – „Литературата на славяните“ (Slovesnost 
Slovanů, 1928). Още през същата 1928 година Йоцов публикува два отзива 
за неговата българистична книга – в „Училищен преглед“ (Йоцов 1928а) и 
„Литературни новини“ (Йоцов 1928б), представяйки Волман като „добре 
известен и у нас“ професор в Братиславския университет, „обнародвал 
неотдавна, в 1924 и 1925 г., обширни изследвания върху сърбо-хърватската 
и словинска драма5“ , а по повод на рецензираната от него „крупна и ценна 
работа“ го определя като „първия историк на българската драма“ (Йоцов 
1928б: 3). Йоцов дефинира неговия „добре познат метод“ като „сравнителен 
и историко-генетичен“. 

В книгата си Волман проследява в диахронен план историята на бъл-
гарската драма от първите ѝ възрожденски прояви до най-новите ѝ про-
яви в лицето на Рачо Стоянов и Ст. Л. Костов и макар да е доказал своите 
задълбочени познания върху южнославянската драматургията, подходът 
му е по-скоро на историк, който прилага и съпоставителен метод, за 
да коментира не само наличието на чужди влияния, но също и въпроса 
за сходствата и различията в южнославянската литературна общност. 
Ориентацията на Волман към типологията на литературните процеси е 
съществен белег за неговото методологическо решение относно предмета 
на сравнителното литературознание и за позицията му в дебата, за който 
говори Якобсон – позиция, която е ясно артикулирана от чешкия компа-
ративист в по-късния му труд „Към методологията на сравнителното сла-
вянско литературознание“6  (K methodologii srovnávací slovesnosti slovanské, 

5 Йоцов има предвид книгите на Волман Srbochorvatské drama (1924) и Slovinské drama 
(1925) – и двете издадени в Братислава.
6 Като имаме предвид, че през същата година тази монография излиза и на френски, 
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1936). В предговора към тази приносна за теорията на сравнителното ли-
тературознание монография Волман се присъединява към полемиката в 
европейските компаративистични среди, подлагайки на критичен анализ 
становището на немския изследовател Конрад Битнер. Забележителната 
ерудираност, аргументативна дълбочина и свободно движение на мисълта 
в труднопроходимия релеф на контраверсивни теории, изпълващи евро-
пейското сравнително литературознание, са качества, които няма как да 
не респектират всеки учен, изкушен от тази проблематика. Отворен ос-
тава въпросът дали Йоцов познава компаративистичните монографии на 
Волман, тъй като нито на реферативно ниво, нито в изследователския му 
подход откриваме на този етап убедителни прояви на концептуален диалог 
с чешкия компаративист. Нека обаче имаме предвид основателния извод 
на Добромир Григоров, когато установява, че в научните трудове на Борис 
Йоцов „рядко се набелязват програмно методологическите предпоставки 
на изследването и отсъства афинитетът към теоретизиране, което не се 
опира на емпиричен материал“ (Григоров 2019: 28), докато научната ми-
съл на Волман (особено в посочения труд от 1936 г.) е с широк диапазон, 
съчетаващ дисциплиниращото литературноисторическо познание на ди-
ахронно систематизирания и анализиран емпиричен материал с умението 
да надгражда върху него високите етажи на теоретичните генерализации. 
Като имаме предвид устойчивия интерес на Борис Йоцов към компарати-
вистичната проблематика, смятаме за особено перспективно проучването 
на концептуалната съизмеримост между двамата специалисти в областта 
на сравнителното славянско литературознание – въпрос, който несъмне-
но ще се окаже с богат изследователски потенциал, още повече че имаме 
безспорни свидетелства за Йоцов като читател на Волман и като учен, 
който тепърва ще разгърне своето литературоведско мислене в посока, 
провиждаща не само контактологични взаимодействия, но и типологични 
аспекти на литературните явления. 

И ако Волман въвежда в чешкото литературознание нова изследовател-
ска тема – този път изцяло българистична, то присъствието на българската 
тема в чешката литература ще открие своя пръв изследовател именно в 
лицето на Борис Йоцов. Предмет на отделни негови текстове са например 
стихотворението на Сватоплук Чех за Братя Миладинови (Йоцов 1927б) 
или поемата „Българка“ от Йозеф Вацлав Фрич (Йоцов 1939). Статията 
„Българската тема в прозата на Прокоп Хохолоушек“ (Йоцов 1930б) обаче 
се откроява със своята пространност, обстоятелствена аргументация и 
което е особено важно – с разгърната социокултурна и литературноисто-
рическа контекстуализация. Свеобразен синтез на темата за българската 
тема в славянски контекст представлява и пространната му студия „Бъл-

можем да обясним чешката калка на френския израз littératurecomparée – srovnávací 
slovesnost („сравнителна литература“). 
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гарски страдания и борби за свобода в славянската поезия“ (1935), с която 
нарушава традиционния билатерален модел. Посоката, която задава Йоцов 
с този тип изследвания, основополага нова тематична зона пред ком-
паративистиката, в която изследователският поглед е фокусиран върху 
големия въпрос на съвременната имагология за транспонирания в чужд 
литературен контекст образ на „другия“. При Йоцов изборът на писатели и 
на еднозначно проявяваната в конкретни техни произведения емпатия към 
страданията на един славянски народ и апология на моралното достойнство 
на неговите мъченици е координиран спрямо устойчивите в славянския 
литературен XIX век традиции на възрожденския славизъм, разбиран като 
духовна съпричастност и морална ангажираност, като проява на хуманна 
солидарност, изчистена от всякакви политически спекулации. 

За Йоцов обаче монохронната трактовка на българската тема в селекти-
раните от него свидетелства на чешката литература на XIX век представ-
лява само компонент от един сложен идеологически комплекс, в който 
се отразяват динамиките на историческите промени и чиито съвременни 
проявления крият нови предизвикателства. Пространната студия на Йо-
цов „Славянските литератури и славянското съзнание в България“ (1929) 
отваря нова изследователска територия пред българското сравнително 
литературознание – какво е присъствието на славянската идея в много-
вековната българска история, какво е нейното участие в конституиране на 
българската идентичност, как генетично предопределената принадлежност 
към славянството се съвместява с устойчивата ориентация на българското 
културно съзнание към европейските ценности, какви са последствията 
на световната военна катастрофа върху съвременните измерения на сла-
вянската идея в следвоенна Европа. Създадената широка историческа 
панорама на славянската идея се отличава със своята мултинационална 
славянска фактичност, като по този начин е постигната двупосочна диах-
ронна перспектива в нейното осмисляне: от една страна, е културният 
опит на миналото, който е представен от Йоцов не като детерминистично 
форматиран обект на научно познание, а като динамична система, произ-
веждаща обществени нагласи и формираща колективни хуманни ценности; 
от друга – кризата в съвременния, наранен от световната война свят, срещу 
която би могла да противодейства единствено конструктивната енергия 
на съзнанието за общностна принадлежност. В този смисъл славянството 
се явява в представите на Йоцов като контрагент на обществен договор 
за бъдещето и духовния просперитет на Европа. Педантичната наблюда-
телност, с която в други свои статии се вглежда в екстериоризираното на 
формално и съдържателно ниво художествено послание, тук отстъпва пред 
изследователската амбиция да генерализира алгоритъма и целите на ком-
паративистичния тип проучвания, които не се свеждат само до художест-
вената литература, но също до научните и публицистичните свидетелства 
на „духовните общения между славянските народи“, а това според Йоцов 
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„значи да издирим заетите идеи, градивни материали и форми, по-нататък 
– чрез доловените взаимни въздействия да се домогнем до техните общи 
моменти: както по дух, така и по съдържание“ (Йоцов 1929б: 39). Сравни-
телното изучаване на славянските народи следователно според Йоцов е 
предназначено да консолидира, да възпитава емпатия към другостта, която 
не е чуждост, тъй като се гради върху генетично родство и общи ценности. 
Тази нравствена отговорност на славистичната компаративистика при-
дава на нейния предмет евристична предназначеност, която отива отвъд 
конкретиката на установените междулитературни влияния. Или казано с 
думите на Йоцов, „засягайки един въпрос, важен както за литературната 
история, така и за литературната психология и социология, да се прех-
върли границата на литературното влияние и да се види до колко една или 
няколко литератури възпитават или възмогват в определен исторически 
момент не само отделни лица, съсловия или класи, но и цели общества, 
дори и цял народ, ставайки творчески фактор в неговото развитие, като 
съдействат за кристализацията на някоя идея, на определено съзнание“ 
(Йоцов 1929б: 39). Мяра за адекватността на подобна научна оптика според 
Йоцов категорично трябва да бъде литературноисторическият подход, 
който би гарантирал обективно познание и за българската култура, ис-
тория и народопсихология като действен участник и фактор в духовния 
живот на мултинационалната славянска общност. Българското национално 
съзнание – казва той със стилистиката на метафизичния символизъм – „е 
само момент от общославянското, момент от тая универсална космична 
стихия, на която предстоят мирови проблеми“ (Йоцов 1929б: 79).

Проявите на подобна патетика не отклоняват аналитичната мисъл на 
Йоцов от научнокритичната позиция, с която той отчита както устойчивото 
и конструктивно участие на славянската идея в комплексната картина на 
славянството, така и проявите на разединение в резултат на политически 
катаклизми. „Българският народ беше заставен да се разочарова от сла-
вянството“ – казва той в обширната си студия „България и славянството“ 
(Йоцов 1937–1940: 122), в която привежда аргументи за разрастващата 
се враждебност между славяните в съвременната политическа карта на 
Европа. Изход от настъпилата криза на славянското самосъзнание на бъл-
гарския народ Йоцов вижда в това България „да намери своето място сред 
съотношението на европейските сили, да бъде съставна част от световния 
и европейския организъм и да изпълни с оглед на мястото, което заема, и с 
оглед на силите, с които разполага, своите жизнени и исторически задачи“ 
(Йоцов 1937–1940: 139). Макар и да не обвързва директно въпроса с настъ-
пилия разпад на идеята за славянско единство със задачите на литературна-
та наука, бихме могли да разчетем в тази студия зад идеологичния дискурс 
една неизречена интенция, визираща европейския адрес на славянството, 
а оттук и ориентацията на славистичната компаративистика към между-
културните взаимоотношения (вече не толкова влияния) с неславянския 
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свят – посока, която започва да се реализира едва в условията на новите 
политически реалности след 1989 г. 
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ПРИНЦИП И ДЕМОКРАТИЧНОТО УСТРОЙСТВО
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Христина Балабанова
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BORIS YOCOV AND TOMAŠ G. MASARIK ON THE 
NATIONAL IDEA AND EUROPE’S ESTABLISHMENT

OF DEMOCRACY  
 Christina Balabanova

Institut for literature, Bulgarian Academy of  Sciences

Abstract: The paper concentrates on the acquaintance of  Boris Yotsov (1894 – 1945), a 
literary historian, slavicist and bohemianist with the philosophical and socio-political 
ideas of  Thomáŝ Masaryk (1850 – 1938), First President of  the Czech Republic. 
Balabanova turns her attention to Yotsov’s interpretation of  Masaryk’s books New 
Europe: the Slavonic viewpoint” (1918) and Russia and Europe (1919). Each book 
synthesizes urgent problems regarding Yotsov’s research on the relations between 
Czech and Bulgarian Revival, Slavic self-consciousness in support of  the people’s 
idea about the nation not forgetting Russian slavophiles’ mysticism. Besides, Masaryk 
analyses ethnic issues in Austria, Prussia and Russia, including Czechoslovakia’s role 
in the democratic reconstruction of  Europe.

       The author suggests some examples where Yotsov diverges from his source.

Key words: pan-Germanism, small nations, federalism

Т. Г. Масарик (1850 – 1937), първият чехословашки президент, наречен 
Освободител, споделя ценностите на западните демокрации като 

борец срещу  Хабсбургската монархия. Той съчетава по забележителен 
начин действената си отдаденост на каузата за свобода и независимост 
на чехи и словаци с професията на философа и социолога, преподавател 
в Карловия университет (от 1882), а по време на световната война в Крал-
ския колеж (King’s College) в Лондон, обсъждащ в статиите и книгите си 
актуални и философски въпроси на общественото развитие. През 1918 
г. издава в САЩ Вашингтонска декларация за независимост, в която 
обявява принципите на новата демократична република: „Демокрацията 
разгроми теократичната автокрация. – пише Масарик – Милитаризмът е 
унищожен – демокрацията е победителка – на основите на демокрацията 
човечеството ще бъде реорганизирано. Силата на тъмнината допринесе 
за победата на светлината. Вярваме в демокрацията, вярваме в свободата 
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– във все по-голямата свобода“1 . Същата година Масарик сключва т. нар. 
Питсбъргска спогодба, която гарантира на словаците автономия в рам-
ките на чешко-словашка федерация. Именно през 1918 той вече оглавява 
временното чехословашко правителство, в което влизат Едвард Бенеш и 
Милан Щефаник. В края на световната война заедно с тях създава в Париж 
емигрантска организация, която си поставя за цел да убеди държавите от 
военния блок на Съглашението (Франция, Великобритания, Русия), че 
разрушаването на Хабсбургската монархия и създаването на независима 
Чехословакия е в техен интерес. 

През 1917 г. Масарик е в Русия, за да организира Чехословашки военен 
корпус в помощ на войските на Съглашението. Тогава пише книгата „Нова 
Европа“, в която представя една славянска (но не славянофилска) гледна 
точка за бъдещето на Европа. През 1930 г. Борис Йоцов коментира възгле-
дите на Масарик в известната статия „Т. Г. Масарик и неговият идеал за 
нова Европа“, публикувана в сборника „Българо-чехословашка взаимност“, 
издаден в чест на 80-годишнината на чехословашкия президент (Йоцов 
1930: 216 ). За неговата личност и дело пишат общо 24 участници, трима 
от тях му посвещават стихотворения (Ст. Чилингиров, Димитър Бабев, Н. 
В. Ракитин). Друга статия на Б. Йоцов, също в чест на юбиляря – „Русия и 
Европа според Масарика“ – е публикувана в специален „Юбилеен сборник 
в чест на Т. Г. Масарик по случай 80 години от неговото рождение“ (Йоцов 
1930: 57 – 76). Т. Г. Масарик се радва на голяма популярност в България – 
чества се и неговият 75-годишен юбилей в сп. „Българо-чехословашка 
взаимност“, където в първите две книжки на 1925 г. са публикувани тек-
стове по този повод (между които на проф. Ст. Романски, на Л. Касърова). 
Юбилейната 85-годишнина от рождението на Т. Г. Масарик е отбелязана 
със статия на д-р Едвард Бенеш „Петте фази от живота на Масарик“ (Бе-
неш 1935: 63–68). Споменава се и за тържествено събрание в Българска 
академия на науките по този повод, организирано от дружество „Бълга-
ро-чехословашка взаимност“ и „Чехословашкия народен дом“ в София. На 
тържеството произнасят юбилейни речи д-р Борис Вазов, Борис Йоцов, 
Прокоп Макса (чехословашки пълномощен министър в София). За по-го-
ляма изчерпателност ще спомена за сказките на Борис Йоцов в салона на 
„Славянска беседа“, посветени на Масарик и обявени като предстоящо 
събитие от в. „Слово“2 . 

В „българското случване на Т. Г. Масарик“ (според статията на Величко 
Тодоров) (Тодоров 2001) участват значителни фигури на българската кул-
тура и демократично мислене. Споделените срещи и разговори с Масарик, 
възкресените спомени, представят неговата фигура с ореола на герой, 

1 Декларацията е публикувана в интернет – Debato o českém státě, národě a budoucnost – 
29.10. 2018 (V. Bělohradský, E. Fulínová, R. Joch a M. Palouš).
2 в. „Слово“ от 20 април 1936 и от 18 януари 1938.
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който има силата да окаже помощ на братския славянски народ. А след 
Първата световна война България е изгубила Македония, но не напълно 
вярата в романтичната славянска идея. Надеждата за омиротворено из-
глаждане на българо-сръбските отношения е отправена към президента 
освободител. Тази надежда се споделя и от Борис Йоцов, но на пътя на 
нейното осъществяване застават чешки национални и държавни интереси. 
В „Нова Европа“ Масарик така вижда обновяването на държавата на чеш-
ките земи със Словакия: „Нашата самостоятелност трябва да бъде част от 
политическата и социална организация на цяла Европа и на човечеството. 
Въпросът на Чехия и Словакия е световен въпрос“ (Масарик 1920: 19). В 
„Русия и Европа според Масарика“ (1930) Йоцов потвърждава Масарико-
вото дистанциране от славистичния романтизъм: „Славянското културно 
единение, за което бленуват чешки славянофили от типа на Колара, не 
може вече да черпи сили от един сантиментален вербализъм, а трябва да 
се сложи върху реалната основа на една плодна, съзнателна, целесъобразна 
дейност“ (Йоцов 1930: 57).

Какво могат да ни кажат споменатите статии на Йоцов за Масарик, за 
българското възприемане на неговите идеи, засягащи бъдещето на Европа 
като съжителство на независими и свободни народи с демократично изгра-
дени общества? Очевидно в идеята за единението и братското съжителство 
има разминаване между Масарик и Йоцов и в основата на това размина-
ване стои славистичният романтизъм, който националната програма на 
Масарик „надраства“ с едно по-широко, общоевропейско обединение. По 
повод „Т. Г. Масарик и неговият идеал за нова Европа“ Йоцов отбелязва, 
че „като философ (Масарик) не се интересува от метафизични, колкото от 
практически проблеми“ ( Йоцов 1930:214). Но бърза да добави, че „той е 
и истински славянин, защото става въплъщение на практичен идеализъм, 
ратник за възцаряване на земята правдата Божия, копнител по световно 
братство – между люди и народи“ (Йоцов 1930: 215, 218). Йоцов подробно 
анализира основните принципи на Масариковата програма, запазвай-
ки предимствата на диалогичния подход и едновременно с това своето 
вътрешно убеждение за важността на посочената от него тема. Диалогично 
ще маркирам някои основни тематични пространства на направеното от 
Йоцов изложение: а) народността е издигната като принцип, по-висш от 
държавата. „Държавата е възникнала чрез завоевание, чрез завладяване… 
нейният произход е теократичен, а народът е изразител на нравствени 
начала“; б) малките народи в пределите на големи държави: става въпрос 
за тяхното федерално обединение чрез осигурени свобода, равноправие 
и независимост или принципи, противоположни на австро-унгарския фе-
дерализъм. С други думи, малките народи най-напред трябва да извоюват 
своята независимост и след това да встъпят във федерация; в) критика 
на завоевателния характер на пангерманизма и посочване на народите, 
застрашени от него. Пруската династична автокрация и милитаризъм са 
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подложени на действена критика от страна на Масарик. В „Нова Европа“ 
той говори за „славянска бариера“ срещу пангерманизма, имайки предвид 
следвоенната връзка между чехословашката държава, Полша и възник-
налото обединение между Сърбия, Хърватия и Словения, от 1929 вече 
Югославия; г) малките народи, постоянно застрашавани от Германия „да 
търсят опора в Русия, която е достатъчно просторна, за да не желае нови 
завоевания. Затова е необходима велика и силна Русия, но демократична 
Русия, за Европа и за човечеството“ (Йоцов 1930: 225). И на двамата проник-
новени и ерудирани изследователи на международните и междудържавни 
отношения и техните геополитически пропорции е трудно да погледнат 
трезво на Русия в контекста на новото, следреволюционно време дори 
когато я противопоставят на Европа. 

Статията на Йоцов за „Нова Европа“ на Масарик успява да предаде 
есенцията на неговата програма за реконструкция на Източна Европа на 
основата на народностния принцип (Йоцов 1930: 214 – 231). Той прави и 
свои предположения относно федерацията на южните славяни, смятайки 
че в нейното обособяване Масарик има предвид и българите. Но извън 
полезрението му остава фактът, че Масарик споменава в своя проект, че 
българите са на страната на Австро-Унгария и Германия (т. е. на страната 
на Централните сили) за разлика от Сърбия, която е във военния блок на 
Съглашението. Това е от важно значение за следвоенното отношение на 
Масарик спрямо молбата на българските политици той да се застъпи за 
България и да съдейства на мирната конференция да ѝ върнат поне част 
от Македония. Но надеждите не се оправдават. Без последстствие остава и 
надеждата на България за посредническата роля на Чехословакия относно 
защитата на правата на българското малцинство във Вардарска Македония 
(Rychlík 2013: 351 – 363). Масарик по-скоро допуска българо-югославска 
федерация. Темата Масарик и македонският въпрос, разработена от 
Ян Рихлик, е публикувана в колективната монография „Т. Г. Масарик и 
Славяните“ (T. G. Masaryk a Slované, 2013), посветена на Масариковото 
отношение към славянството и славянските народи. В този съвременен 
изследователски проект обобщено-панорамен характер има студията на 
Красимира Марболева „Образът на Т. Г. Масарик в България по случай 
неговата 80-годишнина“ (Obraz T. G. Masaryka v Bulgarsku při přiležitosti 
jeho 80. narozením). Авторката проследява българските рефлексии на Т. 
Г. Масарик в период на „всеобща фрустрация“ за България и българското 
общество (Marboleva 2013: 375 – 397). Високият престиж, който той има 
сред българските интелектуалци, учени и политици, е подкрепен с под-
робни библиографски данни, които обясняват поведението на Масарик 
във връзка с промяната на междудържавните граници на Балканите. Тук 
срещаме възторжените отзиви на В. Златарски, Д. Михалчев, И. П. Ра-
дославов, които потвърждават внушението на Марболева, че образът на 
Масарик се идеализира.
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Както вече се спомена, през 1930 г. 80-годишнината на Т. Г. Масарик се 
чества на тържествено събрание в БАН, уредено от дружеството „Бълга-
ро-чехословашка взаимност“ и „Чехословашки народен дом“ в София, на 
което юбилейна реч произнася и Борис Йоцов. На този фон е още по-ин-
тересно да представим неговото позоваване на концепцията на Масарик 
за т. нар. „смесени държави“, в които присъстват национални малцинства 
(минорити), за „преселването“ на малцинствата и за техните  права в чуж-
дата държава3.  Повод за критичната реплика на Б. Йоцов става чешкото 
списание „Словански преглед“ (Slovanský přehled, 1928) с редактор Адолф 
Черни и неговата рубрика „Славянски народ в чужда държава“ (Slovanský 
národ v cizím statě). В нея се представя съдбата на лужишките сърби, ма-
лък народ под политическия и културен гнет на Германия. Йоцов обръща 
внимание, че не се говори за съдбата на българския народ в чужда държава 
(в Югославия, в Гърция, в Румъния), въпреки че числото на тези българи в 
чужда държава, които нямат абсолютно никакви културни, дори и човеш-
ки права, е няколко пъти по-голямо от броя на лужишките сърби, които 
все пак не са лишени от  правото си да се молят на своя език, да пишат и 
издават книги на него. Накрая Б. Йоцов призовава редактора А. Черни да 
отдели някоя страница за културните права на българите в чужда държа-
ва. Трябва да добавим, че А. Черни, основателят на сп. Slovanský přehled, 
е повлиян от реалистичните възгледи на Масарик и издава книгата му 
„Славянски проблеми“ (1928). След Първата световна война издава кни-
гите: „Славянството по време на световната война“ (1919), „Т. Г. Масарик 
и Славянството“ (1921).

Несъмнено, Борис Йоцов има големи заслуги за българската рецепция 
на Масарик след Първата световна война. Неговата интерпретация на две-
те основополагащи книги  на Масарик – „Нова Европа“ и „Русия и Европа“ 
– показват уважение и респект, и най-вече стремежа да се открои етиката 
на неговото „духовното бунтарство“. Апологията, която Йоцов прави на 
чешкия президент, оставя впечатлението, че той иска да припознае в иде-
ите на Масарик и своите възгледи за революционизиране на съзнанието. В 
настоящия текст темата за Масарик и България е тезисно представена, с 
назначена перспектива за бъдещо разработване. Трябва да се има предвид, 
че научният интерес към нея се обновява във времето, и то не само в Чехия, 
но и в България – статиите в сборника с международно участие „Светов-
ност, демокрация, малки народи“ (2001). Те се отличават с тематично раз-
нообразие; предмет на изследване са както възгледите на Масарик, така и 
някои специфични негови понятия, например „малки народи“. Специално 
място е отделено на философските възгледи на Димитър Михалчев, който, 
като пълномощен министър в Прага, се познава добре с Масарик и чието 
дело е „Юбилеен сборник в чест на Т. Г. Масарик по случай 80 г. от неговото 
рождение“ (1930). 

3 Училищен преглед, год. ХХІ, 1929, кн. 4, с. 540–542.
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И все пак Б. Йоцов критикува Масарик, и тази критика, както показ-
ват статиите на Ян Рихлик и К. Марболева, е свързана с „македонския 
въпрос“, тъй като Вардарска Македония след Първата световна война е 
присъединена към Кралство Сърбия, Хърватия и Словения. „Жизненото 
пространство на българина – пише Йоцов в „България и славянството“ 
– е заключено между Костур и Охрид, Тулча и Солун, Цариград и Видин“ 
(Йоцов 1937 – 1940: 104). Именно в статията „България и славянството“, 
писана след смъртта на Масарик, се съдържа директна критика към него: 
„А един чешки държавник, със сила и власт, който изтръгна от Европа 
свободата на своя народ в името на началото за народността, съветваше 
свои славянски събратя да подложат на однародяване намиращите се под 
тяхна власт българи“ (Йоцов 1937 – 1940: 126). В споменатата статия Йоцов 
изказва българското разочарование от славянството след Ньойския дого-
вор, стига до извода за утопичност и „безпочвеност на идеята за славянска 
взаимност“. Държавната идея заедно с идеята за нацията, „които водят към 
народностен индивидуализъм“ се оказват по-силни от нея. Така национал-
ният интерес като победител води до политическо неразбирателство между 
славянските народи. Като противовес на настъпилото неразбирателство 
Йоцов препоръчва взаимно културно опознаване на славянските народи, 
изучаване на славянските езици.

Необходимо е да споменем и сериозната критика, която през 1968 г. 
Ян Паточка (1907 – 1977) отправя към Масарик: неговата национална 
философия е определена като неуспех (Паточка 1991: 21–52). За разлика 
от Масарик, който вижда в Чешката реформация пряка връзка между 
Средновековието и Новото време, Паточка изхожда от факта за дискуи-
нитета в чешката история. Той не споделя също така Масариковата идея за 
чехословакизма, т. е., че съществува държавен чехословашки народ, който 
говори с два варианта на един и същ език, както и идеята за постепенна-
та и безвъзвратна демократизация на Европа или демокрация sub specie 
аeternitatis. Масариковата философия, представена в книгите „Чешкият 
въпрос“ (Česká otázka, 1895), (Jan Hus, 1896), Karel Havlíček (1896) събужда 
дискусия за смисъла на чешката история, в която взема активно участие и 
ученикът на Масарик Йозеф Пекарж (Josef Pekař), който се противопоставя 
на връзката между Реформация и протестантизъм в концепцията на Маса-
рик, която дълги години е обект на спорове и с това може би доказва своята 
жизнена сила. В заключението си към студията „Т. Г. Масарик и неговият 
идеал за Нова Европа“ Б. Йоцов пише: „Ако днес идеалът на Масарика не 
е напълно реализиран, то не значи, че няма жизнена сила. Защото е идеал, 
затова сякаш трябва да бъде излаган на изпитания. Иначе не би бил идеал“. 
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С изследователското си дело проф. Борис Йоцов разкрива своите ка-
чества не само на блестящ бохемист, полонист, русист, сърбохърва-

тист, българист, но и като познавач на словенската литература във всички 
периоди на нейното развитие (Йоцов 1929: 39–79). Тези негови интереси 
са залегнали в основата на труда му (с монографичен характер) „Български 
страдания и борби за свобода в славянската поезия” (Йоцов 1935:1 – 186) 
и по-специално в частта, посветена на Антон Ашкерц (1856 – 1912) – 
словенски класик, поет, писател, драматург, духовник, представител на 
реализма в словенската литература1. Добре премислената организация на 
изследването се основава, от една страна, върху патриотичната тематика 
на литературния материал, а от друга – поставя общотеоретични въпроси 
на базата на сравнителен анализ на словенската с другите славянски (и 
неславянски) литератури (Балабанова 2014: 49 – 56). 

1 През 1906 Антон Ашкерц е избран за почетен член на Българското славянско дружес-
тво. По време на пътешествието си до Цариград той посещава и България (1893). От 
2002 в Словения се връчват Ашкерчева награда и Ашкерчево признание за заслуги в 
опазването на архивното културно наследство.
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В труда си Борис Йоцов обхваща в пълнота творчеството на Ашкерц, 
като поставя главен акцент върху стихосбирката му "Рапсодии на бъл-
гарския гуслар. Картини от историята на българското въстание” (1902) 
(Йоцов 1935: 120 – 186). Преводи на български език на отделни творби от 
„Рапсодии” се появяват в началото на XX в. и продължават до 2016 г.: от 
Антон Безеншек (1901 – 1902), Стилиян Чилингиров (1909), Змей Горянин 
(1937) и Иван Коларов (1976) (Стоянова 2017).2 Най-новото пълно издание 
на „Рапсодии” (2016), посветено на 160- годишнина от рождението на по-
ета, е дело на проф. Людмил Димитров и Иван Димитров от Софийския 
университет.3 В същото издание са включени „Проза и публицистика” на 
Ашкерц („Пътешествие в Цариград”) (Димитров 2017: 117 – 135), писма  
между Антон Ашкерц и Иван Вазов в превод на Иван Димитров (Димитров 
2017: 156 – 157). Освен рапсодиите са обнародвани още 5 преведени за пръв 
път на български език от Людмил Димитров стихотворения на Ашкерц, 
които Йоцов също разглежда в своето проучване („Ек от Балкана”, „Шуми 
Марица”, „Македонският въстаник” и други) (Димитров 2017: 99 – 112). 
Една важна особеност, която прави впечатление на Йоцов, е, че към всяка 
творба в „Рапсодии” Ашкерц слага мото от стихове на Ботев, което доказва, 
че Ашкерц отлично е познавал неговата поезия и е възпял подвига на геро-
ите си със силата на Ботевия стих.4 Безспорно е влиянието на българските 
творци върху Ашкерц, което Йоцов доказва много убедително. Освен в 
трудовете на изследователя сведения за рецепцията на Антон Ашкерц 
в България откриваме в публикациите както на словенски литературни 
критици като М. Роде (Rode 1964), М. Гросман (Grosman 1997), така и на 
българските филолози Л. Кирова (Кирова 2004), Н. Иванова (Иванова 
2005), Л. Димитров (Dimitrov 2016), И. Димитров (Димитров 2016), Н. 
Стоянова (Стоянова 2017) и други. На базата на изчерпателен сравните-
лен анализ на преводите на част от рапсодиите на Ашкерц, извършени от 
Антон Безеншек, Стоян Чилингиров, Змей Горянин, Емил Георгиев, Иван 
Коларов, Теодора Ганчева, Н. Иванова, се открояват индивидуалните 
интерпретаторски особености на всеки преводач (Иванова 2005: 462 – 
471). В статията, посветена на преводите на Ашкерчевите „Рапсодии” на 
български език, Н. Иванова също отбелязва, че словенският поет отлич-
но е познавал българската възрожденска литература и произведенията с 

2 Виж подробно описание на преводите на творби на Антон Ашкерц на български език 
в статията на Н. Иванова (Иванова 2005: 461 - 476) и Н. Стоянова (Стоянова 2017).
3 Антон Ашкерц. Рапсодии на българския гуслар. Поезия, проза, публицистика, пис-
ма. Съставител и коментарен апарат: проф. д-р Людмил Димитров. “Предговор”Иван 
Димитров. Превод от словенски език: Людмил Димитров, Иван Димитров. София, 
Факел, 2017.
4 Анотация на съдържанието на изданието „Рапсодии на българския гуслар” предлага 
Н. Стоянова (Стоянова 2017).
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патриотична тематика: „В стремежа си да задоволи нуждата от епическа 
поетична традиция в словенската литература Ашкерц търси вдъхновение 
и в освободителната борба на българите от 70-те години на XIX в. Изучава 
подробно литературните и исторически съчинения на З. Стоянов, Хр. Бо-
тев, С. Заимов, Д. Страшимиров, С. Бобчев и други. Забелязват се и важни 
детайли между общата идея, тема и структура на „Рапсодиите” на Ашкерц 
и цикъла „Епопея на забравените” от Иван Вазов, макар че литературните 
историци не откриват пряко взаимодействие между двамата автори” (Ива-
нова 2005: 461). Н. Стоянова също обръща внимание, че „един словенски 
класик представя българското като мяра за достойнство и свободолюбие. 
Нещо повече, за Ашкерц българската литература се явява епически образ-
цова, доколкото Ботев и Вазов задават литературния контекст и модел на 
„Рапсодиите” (Стоянова 2017).

Борис Йоцов анализира и цитира в своята публикация всичките 13 
рапсодии: Левски, Събранието в Оборище, Празник в Панагюрище, Боят 
при Петрич, Брациговските топове, Батак, Теофана Чистеменска, Бай 
Станчо, Бай Въльо, Христо Ботев на Радецки, Смъртта на Христо 
Ботев, Видението на хайдутина, Баба Тонка Обретенова. 

С цел да открои специфичното у Ашкерц авторът проследява творчест-
вото на голям брой словенски автори и различни по жанр техни творби: 
поетични, белетристични и драматургични. Той създава много точни и 
ярки творчески портрети на плеядата словенски творци, като откроява 
техни конкретни произведения и най-значителните им  художествени 
постижения. Сред техните имена са: Франце Прешерн (национален поет 
на Словения, „мощна творческа изява на словенския дух, пръв поздрав на 
словенското име в света”) (Йоцов 1935: 123), Валентин Водник, Матия Чоп, 
Симон Грегорчич („славеят от Горица”) (Йоцов 1935: 124) , Иван Цанкар 
(„една от най-интересните писателски личности на Словения”) (Йоцов 
1935: 126), Антон Линхарт, Йосип Юрчич – автор на първия словенски 
роман „Десетият брат” (1866), Йосипина Турноградска (първата словенска 
писателка и поетеса) и много други. Според Йоцов мястото на Ашкерц е 
„при тия големи представители на словенската поезия, до Грегорчича, 
Стритара и Юрчича стои и Антон Ашкерц” (Йоцов 1935: 127).

Борис Йоцов счита, че Реформацията, просветеният абсолютизъм, Нем-
ският романтизъм, идеите на илиризма за славянско единство,  народнос-
тната идея, Възраждането намират свои глашатаи и борци в славянските 
страни. Притежаващ солидни знания за словенската история и литература, 
Йоцов заключава, че „създаденото от словенския народ в поезията и изкус-
твото (след Франце Прешерн) чрез няколко истински, от Бога вдъхновени, 
творци е извънредно ценен влог в световната съкровищница на духовните 
ценности” (Йоцов 1935: 122).

Борис Йоцов търси корените на патриотичната тематика в творчеството 
на словенските автори, като първо откроява особеностите на Словенската 
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реформация в лицето на нейните най-значими представители от XVI – XVII 
в., сред които са Примож Трубар (основател на книжовния словенски език) 
и Томаж Хрен (виден църковен реформатор). Той открива приемствеността 
между първите словенски просвещенци и следващите поколения творци, 
като се съсредоточава върху Антон Ашкерц, който най-ярко показва на 
Европа и света страданията и борбите на българите за освобождението им 
от вековното робство. Ученият разкрива себе си като отличен познавач и 
интерпретатор на словенската литература от XVI до началото на XX в. Той 
анализира творчеството на голям брой словенски поети и писатели, като 
се базира на широк сравнителен материал, обхващащ на практика всички 
славянски (и други европейски литератури).

От позицията си на отлично подготвен славист Борис Йоцов детайлно 
проследява идеята на славянското единство в творческото дело на сло-
венските творци, представители на различни литературни направления 
(романтизъм, реализъм, символизъм). Особено значение за проникването 
на славянската идея сред образованото словенско общество. Йоцов придава 
на делото на такива личности като Йерней Копитар, Станко Враз и Франц 
Миклошич, които приобщават Словения към идеите на Европейския ре-
несанс, а с цялата си дейност като учени и обществени дейци подхранват 
народностното чувство на словенеца. С термина „славистичен роман-
тизъм” Йоцов поставя акцент върху езиковата и историческата основа в 
концепцията на Йерней Копитар за славянското народностно съзнание. 
Важен негов извод е, че чувството за еднаквата съдба и общите интереси на 
славяните е характерно за всички водачи на словенския народ. На основата 
на това свое твърдение по-късно той изгражда конкретните си анализи на 
темата за страданията и борбите за свобода на българите в славянската 
поезия. „Словенският народ таи живо славянско чувство, което има доста 
дълбоки корени”, посочва Йоцов и заключава: „Изобщо словенското на-
родностно възраждане в стремежа си да приобщи народа към славянската 
култура отделя внимание и на България” (Йоцов 1935: 128). Той подкрепя 
тази своя теза с конкретни примери от словенската литература: в средата 
на XIX в. Лука Светец пише историческата новела с българска тематика 
„Владимир и Косара”,  Йосипина Турноградска  създава разказа „Борис” 
за българския княз и покръстването на българите. Симон Грегорчич с 
особена симпатия рисува образа на българския хайдутин в „Заветът на 
хайдутина“. Цял цикъл от стихотворения с исторически мотиви, посветени 
на България и нейните герои, са дело на Йосип Палиаручи-Крилан („Рада”, 
„Смъртта на Индже войвода”, „Смъртта на цар Самуил” и други). Но глав-
ното му заключение за българската тематика в словенската литература е, 
че „най-добре са застъпени българските мотиви в словенската литература 
от Антон Ашкерц” (Йоцов 1935: 132).  

На широкия фон на словенската литература Йоцов представя всички 
аспекти на творчеството на Антон Ашкерц, той предлага богат и точен до 
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най-малките нюанси анализ на поезията и мирогледа на словенския творец 
и убедително посочва, че „духът на човечност, който владее у Ашкерца, му 
отваря винаги свободен път към низините, към широките народни слое-
ве”. Творческата му мощ създава „едни от най-хубавите балади изобщо в 
словенската литература” (Йоцов 1935: 134). Йоцов открива също, че авто-
рът на „Рапсодии” е „мечтател и борец за социална правда, за свобода на 
личността, за повече любов към човека” (Йоцов 1935: 135). Поетът „търси 
и намира хероичното и мъченическото не само у своя народ, но и у други, 
за да го посочи, да го възпее, да му се поклони, независимо от това къде и 
кога се е появило то” (Йоцов 1935: 136). 

Ашкерц притежава космополитичен дух. „Той е колкото национален, 
толкова и световен” и „не забравя в поетическите си блянове и мечти Бъл-
гария и българския народ” (Йоцов 1935: 137). Изследователят проследява 
патриотичната линия в творчеството на словенските писатели и поети 
преди Ашкерц, като анализира конкретни техни произведения. Разкрит 
е интересът на Ашкерц към България при неговото посещение през 1893, 
към нейната история, литература и културен живот. Както Борис Йоцов, 
така и по-късните изследователи на Ашкерц анализират мотивите на поета 
за насочването му към българската тематика и подчертават влиянието, 
което му оказват известни български (и чужди) поети, писатели и прево-
дачи. М. Роде привежда цитат на Ашкерц за неговия задълбочен интерес 
към българската история преди написването на „Рапсодии”: „изучавам 
историята на българското въстание – по български извори” и посочва, че 
след публикуването на последните рапсодии Ашкерц посвещава цикъла 
на „героите, които са се борили за свободата на Балканите” (Rode 1983: 
294). Българската тематика заема място и в ранното творчество на Ашкерц 
(„Ек от Балкана”, 1885, „Боят при Пирот”, 1886, „Пътешествие до Цариград”, 
1893) (Роде 1977: 1 – 10). М. Роде изучава генезиса на „Рапсодии” (Роде 
1979: 21 – 29) и отбелязва влиянието на шведския преводач Алфред Йенсен 
върху решението на Ашкерц да напише стихове първоначално за Васил 
Левски и по-късно за българските въстания, саможертвата и героизма на 
българския народ. Ученият обръща внимание и на идентификацията на 
Ашкерц с Васил Левски по повод на техния отказ от служенето на църква-
та и посвещаването им на борбата за свобода на народа. М. Роде открива, 
че в „Люблянска камбана” XXII (1904) „никога преди и никога след това в 
една годишнина не е имало толкова публикации, посветени на българите. 
Сред тях е и творбата на Иван Вазов „Прекрасно”, която е първият превод 
от български език в „Люблянска камбана”. Авторът заключава, че тази 
годишнина може да се нарече „българска годишнина” на посоченото ли-
тературно издание (Rode 1983: 296). 

Особено внимание Йоцов обръща на близостта на творческата природа 
на словенския поет с тази на Иван Вазов, Христо Ботев, Захари Стоянов. В 
„Рапсодии на българския гуслар“ Ашкерц най-силно възпява освободител-
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ните борби на българите, Априлското въстание, събитията в българските 
светини Батак, Перущица, Оборище, Панагюрище, славния Балкан, подвига 
на апостолите на свободата Христо Ботев и Васил Левски, на такива епични 
личности като Райна Княгиня, Баба Тонка, Тодор Каблешков. Ученият осно-
вателно преценява, че Ашкерц най-широко застъпва българските мотиви 
в словенската литература, които развива в епичен стил. Той много точно 
улавя дълбокото емоционално чувство на Ашкерц, съпричастността му 
към съдбата на българите и възхищението му от храбростта и патриотизма 
на народа, с които са пропити всичките негови стихове от „Рапсодиите”. 

Йоцов сполучливо извежда на преден план цялата палитра от чувства 
и преживявания на словенския поет, свързани с историческата съдба на 
братския славянски народ. Изследователят използва целия си арсенал от 
изразни средства, с които си служи един безупречен литературен критик в 
стремежа си да стигне до сърцевината на поетичния и идейния свят на Аш-
керц, до чистото лирическо вдъхновение на словенския поет, и го постига 
със завидна вещина. От текста на Йоцов блика силно лично отношение, 
вълнение, съпреживяване към всяка дума и мисъл на словенския творец. С 
богатия си, изпъстрен с разнообразни поетични средства език, на който са 
подвластни и най-неуловимите нюанси, и тук, както и във всичките си тру-
дове, Йоцов е оригинален майстор на изкуството на словото. Важен щрих 
към творческата личност на Йоцов е отличното владеене на словенски език, 
точното изписване на оригиналните словенски заглавия, безгрешното му 
цитиране на много откъси от творбите  на Ашкерц.
В заключение бих искала да подчертая, че Борис Йоцов е сред малкото бъл-
гарски слависти, посветили научните си търсения на словенската култура 
и литература, отразяваща съдбовни моменти от българската история през 
периода на Възраждането. Неоценимо е значението на Антон Ашкерц за за-
познаването на словенското общество и Европа с българските национални 
борби, герои и поети от XIX век и на проф. Борис Йоцов за отдаденото от 
него заслужено внимание към словенските творци, приели съдбините на 
българите като свои. Поезията на словенския творец, посветена на България 
и българите, и нейната интерпретация от българския учен е ценно пости-
жение  в изследването на славянските духовни контакти от Възраждането 
до нашето съвремие (Dimitrov 2016: 105 – 118) (Šumi Marica 2016: 99 – 104). 
Р. Дамянова основателно високо оценява мястото на Борис Йоцов в разви-
тието на българската славистика, като го поставя редом с най-ярките пред-
ставители на българското литературознание: „Борис Йоцов застава сред 
първите изследователи на българската литература и на българо-славянската 
взаимност като Иван Шишманов, Боян Пенев, Михаил Арнаудов, Йордан 
Иванов. Проучвайки историята на славянските литератури и въвеждайки 
за българската читателска публика понятието „славянско съзнание“, Йоцов 
сякаш е изкушен от двата възможни научно-познавателни стереотипа, които 
дават звучене на няколко важни негови изследвания – „славяните за нас“ и 
„ние за славяните“ (Дамянова 2019: 10 – 11). Славистично по своята същност 
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и изследователска дълбочина научно наследство на забележителния учен е 
безспорен принос в европейската хуманитаристика на XX век.
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СЛАВЯНСКАТА ВЗАИМНОСТ НА ЯН КОЛАР В ЧЕТИРИ 
СТАТИИ НА БОРИС ЙОЦОВ
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THE SLAVIC MUTUALNESS OF JÁN KOLLÁR IN FOUR 
ARTICLES OF BORIS YOTSOV

Nikolay Zhelev
 Institute for Literature, Bulgarian Academy of  Sciences

Abstract: In his studies in Prague and even after that the Bulgarian proffesor Boris Yocov 
familiarised himself  with the the works of  many Slavic authors, one of  them being 
the Czechoslovak poet with slovak origins Ján Kollár. In his work Kollár defends the 
need of  the Slavs to familiarise each other with their cultures and literatures. Yocov 
presents to the Bulgarian readers different Slavic authors and literatures, writes about 
the Bulgarians and their place in the Slavic family. The research aims to uncover the 
influence of  the Kollár’s ideas in four articles of  Boris Yotsov.

Key words: Small nation, Slavic mutuality, Bulgarians, Slavic literature

Научното наследство на Борис Йоцов бива системно забранявано от 
новата власт след 1945 г. Това деяние лишава българската наука от 

задълбочените изследвания на българския професор върху литературата 
на Българското възраждане и на славянските литератури, но и ни дава 
възможност да проследим развитието, което претърпяват разбиранията 
за литература, новостите, навлизащи в българската литературна критика, 
както и начинът, по който славянските литератури навлизат в българ-
ското културно пространство. Борис Йоцов е студент на професор Боян 
Пенев, по чиято препоръка специализира в Карловия университет в Прага, 
където защитава докторска дисертация за чешкия поет Отокар Мокри. 
Впоследствие я публикува в „Годишник на Софийския университет“ и „за 
дълго време е единствената българска монография за славянски писател“ 
(Тодоров, 1995: 19). Специализацията в Прага позволява на Йoцов да се 
запознае не само с чешката, но и с други славянски литератури и му дава 
възможност да ги представя в България.

 Когато анализираме Коларовите идеи в текстовете на Б. Йоцов, е важно 
да не забравяме, че нямаме твърди данни какви текстове и идеи са служели 
за вдъхновение на българския професор. Особено важно е, че „славянската 
идея в българска среда – в прочита на Б. Йоцов, не е механичен пренос на 
тезите, които познаваме от трактата и проповедите на Ян Колар от 30-те 
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и 40-те години на XIX век“ (Григоров 2019: 27). Със сигурност можем да 
приемем, че Йоцов е бил запознат с творчеството на поета от словашки 
произход Ян Колар, тъй като го споменава в свои текстове например: „този 
идеал не е в духа на Коларовската славянска романтика – той е взет от рус-
ките славянофили...“ (Йоцов 1929: 52).

Цел на изследването е да открои по какъв начин се проявяват идеите на 
Колар за славянска взаимност в четири статии на Борис Йоцов: „Славян-
ските литератури и славянското съзнание в България“ (1929), две статии с 
еднакво заглавие „Малкият народ“ (1934, 1939) и „България и славянството“ 
(1937 – 1940).

 Намирам за нужно да представя накратко идеята за славянска взаим-
ност на поета Ян Колар. Терминът „славянска народна взаимност“ сло-
вашкият поет формулира за първи път в „Беседа за имената, началата и 
старините на народа славянски и неговите племена“ (1830). По-подробна 
теоретична разработка чехословашкият поет развива в „За славянската 
литературна взаимност между племената и наречията на славянския на-
род“ (1836, на чешки език). През 1837 г. издава разширено и допълнено 
издание на немски. В трактата си Колар представя нуждата от запазване 
на духовното единство на славянството, тъй като славяните са „огромни 
на картата, но са джуджета в изкуството и литературата“ (Kollár 1853: 36). 
Нужно е отделните славянски племена1 да обменят и четат литературна-
та си продукция. По този начин отделните славянски култури ще бъдат 
предпазени от асимилация, но също така ще могат да наваксват в полета, 
в които са изостанали. Славянската литературна взаимност не предполага 
обединение на отделните славяни, които до този момент се намират в 
границите на различни империи. Идеята на Колар се ограничава само в 
рамките на културата, за което още навремето си навлича критиката, че 
се е огънал пред цензурата. Не се предполага и обединяването около една 
езикова норма. Колар отбелязва, че не е възможно такова обединение, 
тъй като отделните славянски наречия са прекалено напреднали в своето 
развитие. Друг аргумент, който изтъква, е нуждата от чужда, неславянска 
реч, за да могат да се разбират славяните помежду си. За словашкия поет 
съществуват само четири главни наречия. Четириделната класификация е 
част от „реторическата стратегия на текста и като паранаучна аргументация 
служи разгръщането на класицистичното сравнение на четириезичния мо-
дел на славяните с четирите диалекта на гърците в Античността“ (Костова 
2005: 333–334).

 Основна нужда в славянския междулитературен обмен е изучаването 
на самите езици и литератури. Колар създава класификация с три степени 
на образованост в главата „Колко и кои славянски наречия са част от тази 
взаимност“. Първата степен изисква да се познават четирите наречия, 

1 Под термина „племена“ Колар разбира отделните славянски народи.
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на които се пишат книги.2 Втората степен изисква задълбочаване в т.нар. 
поднаречия3. Третата степен предполага да се познават всички наречия, 
включително и мъртви, които вече не се говорят.

 Отхвърлянето на обединението на славяните около една славянска 
езикова норма или дори в една държава показва, че словашкият поет смята 
това за несъстоятелно. Проектът на Колар цели да постигне баланс между 
славянската и народната идентичност. За него това не води до културна 
асимилация, тъй като предполага относителна равнопоставеност между 
четирите наречия.

 По време на Коларовата творческа дейност във възход е развитието на 
отделни народни идентичности и култури сред отделните славяни. Още в 
„Дъщерята на Славия“ словашкият поет поставя в ада големия полски поет 
Адам Мицкевич за това, че отхвърля всякакви славянски идеи. В трактата 
си той е по-умерен, като прави паралел между егоизма и гордостта, която 
може да обхване даден народ в собственото му виждане. В тези негативни 
начини на поведение той вижда причината защо някой славянин би от-
хвърлил славянската взаимност.

 Прави впечатление, че в научното си творчество Борис Йоцов предста-
вя не само различни славянски литератури на българските читатели (напр. 
„За лужишкосръбската литература“, „Съвременната чешка литература“, 
отделни автори като Отокар Мокри, Иржи Волкер и др.), но в същото време 
изследва по какъв начин славянските литератури оказват влияния върху 
българската, каква рецепция имат български произведения сред другите 
славяни и обратното – славянски произведения сред българите. Още в 
началото на студията „Славянските литератури и славянското съзнание 
в България“ са очертани целите на изследванията по славянски литера-
тури: „да се проследят духовните общения между славянските народи, 
тъй както те са отразени в тяхната книжнина – научна, публицистична и 
художествена, – това значи да издирим заетите идеи, градивни материа-
ли и форми, по-нататък – чрез доловените взаимни въздействия – да се 
домогнем до техните общи моменти както по дух, така и по съдържание“ 
(Йоцов 1929: 39). За Йоцов изучаването на другите славянски литератури 
е неотменна част от познаването на българската литература в пълнота. 
Можем да твърдим, че в някаква степен българският професор споделя 
идеята на Колар за изграждане на една обща славянска култура, която има 
различни разклонения.

 Друг много важен момент е въпросът за самоопределението. Йоцов 

2 Под четири главни наречия Колар разбира руски, чешки, полски и илирийски, с който 
нарича южнославянското наречие.
3 С термина „поднаречие“ се означават народните езици, напр. български и хърватски 
като част от илирийското наречие.
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смята, че българското съзнание неотменно е съществувало заедно със сла-
вянското и двете са били осъвместявани – нещо, което е зададено като цел 
за постигане в трактата на Колар. За българския професор „съзнанието, че 
сме славянски народ, заедно със съзнанието, че сме българи, запада от XV 
век, за да загасне почти – в началото на XVIII в.“ (Йоцов 1929: 39). Йоцов не 
приема термина „племе“, използван от Ян Колар, а на негово място използ-
ва „малък народ“. Определението на Йоцов не се припокрива смислово с 
Коларовото, тъй като за словашкия поет има само един славянски народ, 
разделен на различни племена, докато според Йоцов малки са народите 
като българския и чешкия, но руският е вече голям. Друга съществена 
разлика има в начина на разглеждане на славянството от двамата учени 
– словашкият поет разглежда славянството като цялост, без да изразява 
принадлежност към определено племе, докато българският професор във 
всичките си текстове разглежда славянството от позицията на българин и 
българското.

 В изследването на развитието на славянското съзнание в България 
Йоцов определя централно място на славянската филология в периода 
на Българското възраждане. За него „науката тогава е представена от 
славянската филология“ (Йоцов 1929: 42). В българската културна среда 
славянското движение е класифицирано в три кръга – руски, източно- и 
западнославянски и елинско-славянски. Делението е на базата на мес-
тата, където живеят и/или учат български възрожденци. Тези места не 
трябва да се разбират като културни средища. Първият кръг (на руския) е 
с представители Юрий Венелин и Васил Априлов. Източно-западносла-
вянският кръг е представен от Иван Богоров, който първоначално учи в 
Одеса, впоследствие заминава за Лайпциг да учи химия и там започва да 
издава първия български вестник. Елино-славянският кръг е представен 
с Константин Фотинов, д-р Иван Селимински и Иван Добровски, които 
са учили в гръцки училища. Иван Добровски е странна добавка в третия 
кръг, тъй като, макар и да е учил в гръцкото училище на о-в Андрос, своето 
списание „Мирозрение“ издава във Виена, където има възможност да се 
запознае с различни западнославянски идеи. Йоцов смята Добровски за 
привърженик на австрославизма, както и че „той отива по-нататък към 
панславизъм в духа на Коларовата романтика“ (Йоцов 1929: 55). „Пансла-
визъм“ като понятие най-често е свързвано с идеята на славянството като 
една цялост. В подобен смисъл го ползва и Борис Йоцов, но в употребата 
на термина по този начин се изпуска и особеността, че славянството трябва 
да се обедини под скиптъра на руския цар. Нещо повече, изковалият думата 
„панславизъм“ Юрай Крижанич смята, че тъй като руският език е най-чист 
откъм чуждици, то той трябва да бъде езикът на славянството. Разбира се, 
тези разбирания са несъвместими с идеите на Колар, който не издига нито 
руския език, нито руснаците над останалите славяни. 

Българският професор се запитва дали Иван Добровски познава трудове 
на Колар. Йоцов не превежда, а предава директно чешките заглавия, а в 
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случая с трактата на Колар се позовава на второто издание от 1837, като 
изписва заглавието на оригиналния немски. Това показва, че Борис Йоцов 
много добре е познавал творчеството на словашкия поет, но от друга страна, 
ни кара да се запитаме защо не използва термина „славянска взаимност“, 
а ползва „панславизъм“. 

Борис Йоцов дава много висока оценка на „Мирозрение“, като смята, 
че чрез него „българското славянско съзнание се домогва до една висока 
концепция, и то изобщо в духа на Ян Колар – това е повече от ясно“ (Йоцов 
1929: 55). Според Йоцов изредените три точки, от които Добровски изхож-
да, са близки до Коларовите идеи, а именно: първата, че „всички славянски 
езици са наречия на един общ славянски език, старобългарския“ (Йоцов 
1929: 55); втората, че неразбирателството между славяните е спомогнало 
външни сили да ги използват за свои цели; третата точка е нуждата сла-
вяните да започнат да си помагат взаимно, за да могат да излязат от роб-
ското положение, в което се намират, като Добровски използва термина 
„славянска нравствена взаимност“, който силно напомня Коларовия „сла-
вянска литературна взаимност“. Разликата е видима – Добровски разбира 
славянската взаимност като подкрепа във всякакъв, дори и политически 
смисъл, докато словашкият поет, както вече изтъкнахме – само в сферата 
на литературата. Друга голяма разлика се открива в идеите за езика. Според 
Йоцов Добровски смята, че славяните трябва да имат един общ език – или 
черковнославянски, или руски, а това е в разрез с литературната взаимност 
на Колар, който е убеден, че приближаването на славянските наречия не 
е възможно и поддържа използването на четири главни наречия. Йоцов 
въвежда термина „малък народ“, за да обясни още една причина от нуждата 
от славянско обединение. За Иван Добровски „малкият народ има най-го-
ляма необходимост от това единство. Малкият трябва да се прислони към 
големия, защото той не може да създаде нито богата наука, нито голяма 
литература“ (Йоцов 1929: 56). Добровски следва една от тезите на Колар, 
според която малките наречия (дори поднаречия) ще бъдат не просто в 
по-изостанало положение, но развитието им ще бъде прекалено забавено, 
за да могат да догонят големите. Особено ясно това личи в мнението на 
словашкия поет за създаването на самостоятелна словашка езикова коди-
фикация, като за него това е едно връщане към Илиадата и едно внасяне на 
грубия селски език в храма. Коларовото разбиране произлиза от класици-
стичното деление на висока и ниска култура, като в това деление езикът е 
тясно обвързан (може да се открие дори и в „Поетическо изкуство“ (1674) 
на френския поет Никола Боало). Терминът „малък народ“ не е използван 
само като означение на народ с малко като брой население, но също и 
като малко на брой литературни произведения, по-скромна култура и т.н. 
Спрямо Коларовата терминология „малък народ“ частично се припокрива 
с определенията „поднаречие“ и „наречие“.

 Като разграничителен маркер за периодизация българският професор 
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използва Кримската война. След нейния край интересът към славянството 
отстъпва на задълбочаващия се църковен въпрос. Като представители за 
периода са изведени д-р Петър Берон, Георги С. Раковски и Петко Р. Сла-
вейков.

 В изследването си Борис Йоцов не се ограничава само до славянските 
идеи и проявите им в културата на Българското възраждане, която той 
разглежда и като политически проект, и класифицира три течения – по-
лонофилство, русофилство и сърбофилство. Подбраните наименования 
не предполагат славянска идея, а по-скоро сближаване между българите 
съответно с поляците, руснаците и сърбите. Макар в полската култура да 
има прояви на славянски идеи, доминираща роля в нея играе полският 
месианизъм (споделян и от Адам Мицкевич), който придава на полския 
народ централно място. Русофилството, както отбелязва Йоцов, е най-сил-
но критикувано. 

През Възраждането Русия е единствената славянска държава, която е 
част от Великите сили. Тази реалност спомага за развитието на мита за 
дядо Иван, за големия брат, спасителя, който ще донесе така бленуваната 
свобода. Здрав културен мост е общата православна вяра, чрез която рус-
кият език се превръща в посредник на нови идеи. За връх на течението е 
посочена брошурата „Братско обяснение на българин към братята му бъл-
гари“ (1867), в което се защитава тезата, че българите няма да загубят нищо, 
ако приемат руско поданство и руски език. Авторството не е сигурно и се 
предполага, че е на Тодор Бурмов. Подобна идея за обединение поддържа 
и Колар. За него е безсмислено създаването и използването на словашки 
книжовен език и той смята, че единството с чехите трябва да се поддържа 
чрез чешкия език. 

Третото движение е наречено освен „сърбофилско“ и „южнославянско“. 
Смесването на двата термина най-вероятно се дължи на ключовата роля 
на сръбската култура и среда в живота на Любен Каравелов. Българският 
революционер предлага създаване на южнобалканска федерация, в която 
всички славянски народи да имат равни права, и за тесен сръбско-бъл-
гарски съюз. Подобно смесване на термините прави и Колар. В трактата 
си, когато говори за южнославянското наречие, той използва термина 
„илирийски“ за назоваване не на кодификацията на Гай, а на сръбския 
език и взаимно ги заменя (по-подробно в: Heidenreich 1938: 96–125). Друга 
причина за смесването на „сърбофилско“ и „южнославянско“, както и на 
„сръбски“ и „илирийски“ език е, че сърбите са били най-големият като 
численост народ от южните славяни.

В края на публикацията си Йоцов достига до съвремието и си задава 
реторичния въпрос „дали ще можем да преодолеем тоя културен славя-
но-европейски дуализъм, като се домогнем до органична синтеза?“ (Йо-
цов 1929: 78). Подобен дуализъм се намира и у Колар. В „За славянската 
литературна взаимност...“ той дава примери за славянска взаимност от 
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литератури в Западна Европа, а славянската такава следва нейния пример 
и в същото време влиза в конкуренция с нея. За него това външно влия-
ние разваля славянските наречия, докато влиянието между славянските 
култури той приема за нужно и правилно развитие. Отговор на въпроса 
си намира в славянската художествена мисъл, която според него е инстру-
мент за развитие на славянското чувство, за опознаване на славянството, 
за себепознаването чрез другите славяни и за открояването на общите 
елементи, които сродяват славяните. По този начин народната българска 
култура ще достигне европейско значение. 

Йоцов поставя и друг много важен въпрос: какво се разбира под ли-
тературен канон, какви са неговите граници. Ако границите надхвърлят 
литературата, писана на български език, то тогава се отваря въпросът 
какво се разбира под „културна асимилация“, защо влиянието на различни 
неславянски култури да се приема за асимилация, но сближаването, а оттам 
и стандартизирането на славянските наречия (или езици) и култури да не е 
непременно загубване на малката идентичност в името на идеята да бъде 
част от по-голямата такава. 

Въпросът за малкия народ, за неговото място в света, за неговото кул-
турно развитие и опасностите, които го дебнат, са разгледани в две статии, 
носещи едно и също заглавие – „Малкият народ“. Първата е публикувана 
през 1934 г. в сп. „Отец Паисий“, а втората – през 1939 г. в сп. „Родина“, 
редактирано от Борис Йоцов и Богдан Филов. Статията в сп. „Отец Па-
исий“ е част от серия текстове, в които Борис Йоцов разсъждава върху 
проблеми от своето съвремие. В нея българският професор защитава 
правото на съществуване и цивилизационен избор на малките народи. С 
понятието „малък народ“ определя общества с малка численост. Друг на-
род, пряко назован като малък, е чешкият и Йоцов го посочва за пример, от 
който българите могат да почерпят опит. Българският професор изтъква 
несъстоятелността на твърденията на големите народи, от които зависи 
съдбата на света и са водачи на човечеството, които могат да смятат себе 
си за по-добри, по-достойни, по-съвършени, тъй като за Йоцов „всяка раса 
има завоевания в кръга на духовните ценности“ (Йоцов 1934: 33).

В разсъжденията си Борис Йоцов влиза в спор с един от вдъхновителите 
на Ян Колар – немския философ Йохан Готфрид Фон Хердер. Йоцов от-
хвърля тезата, че големите народи имат някаква голяма мисия, като смята, 
че това се дължи на национална гордост, а във втората си публикация от 
1939 г. стига и по-далеч, като заявява, че големите народи „изработват 
свое право, свой морал, своя политическа философия, за да оправдаят 
всъщност деянията на силата, на могъществото, на величието“ (Йоцов 
1939: 3). Немският философ смята, че историята се развива закономерно, 
като в нея има три върха – един в миналото, принадлежащ на римляните, 
които са владели света, но са залезли, един в настоящето, принадлежащ 
на немците, които тепърва откриват своите възможности, и един в бъде-
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щето, който принадлежи на славяните, които все още не са започнали да 
откриват своя потенциал. Въпреки това не може да се заключи, че Хердер 
издига римляните, немците и славяните над другите народи, тъй като „ху-
манизмът като изконна собственост на изкуството и на културата не е тясно 
национален или регионално ограничен, той е интернационален, междуна-
роден, космополитен, той е на човечеството и за човечеството – и затова 
е хуманизъм“ (Паси 1985: 8). На подобно мнение е и Борис Йоцов, който в 
статията от 1939 г. споделя, че „преди всичко Бог е сътворил малкия, както 
и големия народ от едно и също тесто“ (Йоцов 1939: 3). Същото становище 
заема и за кръвното превъзходство на една раса над друга. Макар в днешно 
време такива идеи за превъзходство на една раса над друга да са напълно 
отхвърляни и забранявани, в първата половина на XX век подобни теории 
са били модерни и са се водели научни дебати по тях. Десет години преди 
статията на Йоцов, през 1929 г., излиза „Моята борба“ на А. Хитлер. През 
1938 г. Мюнхенската спогодба, с която от Чехословакия се отделя Судет-
ската област, която е дадена на Германия, вече е била подписана, а сама по 
себе си тя е диктат на по-силните върху по-малките.

В най-късната от разглежданите тук публикации – „България и славян-
ството“ – вече личи едно разочарование у Йоцов от идеята за славянска вза-
имност. Още с първото изречение Йоцов заявява несъмнено, че българите 
са част от славянството. Проследява накратко историята на славянските 
идеи, като отделя специално внимание на чешката и словашката култура и 
по-специално на Ян Колар. В неговото представяне Йоцов не споменава за-
главия на негови произведения. За изграждането на славянско обединение 
той изтъква, че е бил вдъхновен от движението за обединение на немците, 
след като запознава с него в Йена, където следва теология. В представянето 
на словашкия поет Йоцов се съсредоточава повече върху неговия трактат, 
който нарича програма за обединение на славянството. Ясно е, че става 
въпрос за „За славянската литературна взаимност“, изненадваща е обаче 
липсата на най-голямото произведение на Колар „Дъщерята на Славия“, в 
която също са изложени възгледи за славянството. Българският професор 
посочва, че идеята си за славянството Колар излага „ясно и определено, 
макар и в романтична окраска“ (Йоцов 1937 – 1940: 113). Романтичната 
окраска се изразява не толкова в отказа на Колар от изграждане на полити-
чески проект, а по-скоро в това, че неговата славянска взаимност е само в 
рамките на културата и не дава съвсем ясна идея как може да се осъществи 
славянският културен обмен.

Йоцов отчита голямото влияние на Коларовите идеи за славянска вза-
имност в чешка и словашка среда и дори върху Людевит Гай и неговото 
илирийско движение. Проследява рецепцията на славянската взаимност 
у първия президент на Чехословакия и един от най-големите чешки иде-
олози Томаш Гариг Масарик. Той отново изтъква нуждата от опознаване 
на славянството, за да се преодолеят предразсъдъците и –  изненадващо 
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– мистицизмът на Колар.
Йоцов пространно излага причините за разочарованието си от идеите 

на славянството. За разочароващи намира изостаналостта на славянската 
култура, липсата на държавнотворен елемент, разединеността на славян-
ството. Всъщност точно срещу такива твърдения са трудовете не само на 
Хердер, но и на самия Колар и на много други автори. Много по-трагични 
са различните неразбирателства и конфликти между отделните славяни, 
определени от Йоцов като „аполитичен индивидуализъм“. Такъв индиви-
дуализъм Ян Колар определя като „егоистичен“ и „сепаратистки“. В тези 
препирни Йоцов открива и липсата на желание за опознаване на отдел-
ните славянски народи помежду им, изтъквайки липсата на взаимност у 
други народи, много подобно на словашкия поет. Дава редица примери за 
противоборство между славяните – за споровете между Чехословакия и 
Полша за областта Тешин, за нежеланието да се помогне на Полша срещу 
настъплението на Червената армия, за политическите противопоставяния 
в съседна Югославия. Йоцов изрично критикува Едвард Бенеш – прием-
ника на Масарик на поста президент – за това, че отстъпва от славянската 
взаимност и се съсредоточава в изграждане на капитализма в страната си. 
Практиката показва, че „господарствената идея, заедно с идеята за нация-
та, които водят към народностен индивидуализъм, са по-силни от идеята 
за славянско единство“. Макар и да заключва, че „по-напред сме българи, 
а сетне славяни“, обръщайки мисълта на Колар, Йоцов не отхвърля нито 
славянския произход на българите, нито необходимостта те да бъдат част 
от една обща славянска култура. Подобно на отец Паисий за Йоцов пър-
венство в славянската култура държат българите, тъй като в славянската 
литература е залегнала старата българска книжнина, и не пропуска да 
посочи, че единственият начин българската култура да стане европейска 
е посредством славянската.

В изследванията на Борис Йоцов откриваме, че той не просто използва 
термини, с които преди него си служи Ян Колар, нещо повече – той следва 
идеите, които словашкият поет задава в трактата си. Основните разлики 
в отношението към славянството между Колар и Йоцов са в това, че Ко-
лар възприема славянството като една цялост, без да изразява словашко, 
чешко или дори чехословашко самосъзнание, а българският професор 
разглежда славянството от гледната точка на българин и може би български 
славянин. Оттук идва и втората основна разлика – докато за словашкия 
поет славянската култура е единна и обща, то за българския изследовател 
в основата на славянската култура е залегнала българската. Йоцов демон-
стрира и научно безпристрастие към славянската литературна взаимност. 
Той посочва факта, че нововъзникналите славянски страни изпадат в про-
тивоборства. Интересът на славяните към други славянски култури също 
е нисък. В такава среда българският професор стига до заключението, че 
първо трябва да се защитава българският интерес, а едва след това да се 



ЗАВРЪЩАНЕТО НА БОРИС ЙОЦОВ

100

търси културно сближаване с други славяни.
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IN BORIS YOTSOV’S  INTERPRETATION
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Abstract: Not once does Boris Yotsov stress the worth and contributions of  small peoples to 
universal history and culture, the Bulgarian people in particular. According to Yotsov, 
the Bulgarian people have had a tragic fate, they have shown 'tragic heroism' fighting for 
their freedom and independence. Yotsov is interested in the hereditary predestination 
of  the Bulgarian people, the call of  the roots, the call of  the blood. He goes deep into 
the past, where he is aware of  'a thud of  hoofs, strokes of  arrows, the swift flight of  
glorious grandfathers'. This is a romantic vision of  our distant history giving moral 
support, compensatory great spirits in days of  severe trials.

Yotsov builds an apology of  his people, creating a multi-level image of  a people 
which is a sufferer and, at the same time, a warrior of  God, seeking itself  through its 
unity, with deep roots in world history and with a contribution to world culture.

Kew words: Boris Yotsov, hereditary predestination, blood, race, tragic fate

Търсейки мястото на България на картата на света, Борис Йоцов не-
веднъж оспорва теорията, която противопоставя големите народи 

на малките в ценностно отношение – първите, другояче казано „великите 
сили“, движат историята, те са водачи на човечеството, в техните ръце е 
съдбата на света: малките народи са лишени от участие в световната кул-
тура, те се разполагат в периферията на историческите събития. 

Малкият народ не може да разполага напълно със своята съдба. Той може 
да съществува като политически независима цялост само ако доброволно 
се съгласи да стане спътник и съратник на големите сили в света, ако се 
подслони под стряхата на някоя велика сила. И още – малкият народ е об-
речен на икономическо покорство. Той не може да бъде и духовно свободен, 
няма достатъчно културни основания за своето независимо съществуване. 
Ако има нещо важно в историята със световно значение, нещо божествено 
в съкровищницата ва човешката култура, то се дължи изключително на 
големия, благословен от съдбата народ (Йоцов 1939 : 3-4).

Дележът „големи – малки народи“ бива пренесен на по-частно равнище 
в  противопоставянето „големи – малки литератури“. През 1823 г. Гьоте 
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изнамира понятието „световна литература“, за да очертае непреодолими 
дискриминационни граници между метрополни и периферни, национал-
но-регионални и световни литератури. 

Валтер Кошмал анализира, без да го подкрепя, гледището, че славян-
ските литератури нямат място в кръга на световната литература, че могат 
да говорят само на своите народи, не и на човечеството (Георгиев 1999 : 
82). И отново по думите на Кошмал  „славянските литератури винаги и 
неизменно се описват като „закъснели“, като подтичващи куцешком подир 
Запада“. Как отговаря Йоцов на тази теза за куцукането на малкия народ? 
Той разполага своето несъгласие в няколко плана. Според една висша нрав-
ственост, свързана с представата за хуманност, малкият народ има право 
на собствено съществуване. И той, както и другите народи, е оръдие на 
божията творческа  воля, и за него има предначертан план. Историята на 
собственото му развитие обезпечава на малкия народ правото на свобода 
и независимост. Той е запазвал своя език и дух. Неведнъж  е жертвал кръв-
та си за благото на един или друг голям  народ. Стопанските му сили му 
дават възможност да устрои своето делнично битие. Давал е велики люде 
на  човечеството, изграждал е заедно с други  общата човешка култура.

  Разглеждайки възможностите и приносите на малкия народ в областта 
на световната политика и културата, Борис  Йоцов дава съвети и отправя 
пожелания,  отнасящи се до неговото самосъзнание и поведение на све-
товната сцена. Малкият народ не бива да пропилява неразумно своите 
жизнени сили. Не бива да понижава, нито да повишава собствената си 
стойност. Нужно е да  осъзнае своето място в света и съобразно с това 
да определя отношението  си към ония близки и далечни народи, които 
движат и възвишават човечеството. Никога да не взема дял в трагическите 
им съперничества, в съдбовните им разпри и борби, защото пръв той ще 
падне в жертва. Да бъде проникновено предпазлив, когато се намери в 
пътя на далечните им цели и домогвания. Никога да не се увлича да прави 
„великосветовна политика“.

В тази предпазливост, отнасяща се до поведението на малкия, и 
по-конкретно  българския народ на световната сцена, звучи горчивината 
на историческия опит от близкото минало, от двете национални катастро-
фи на България, отзвуци от Добро поле и Ньой. Според Борис Йоцов 
българският народ има трагична съдба, той е проявявал, отстоявайки 
свободата и независимостта си, „трагичен хероизъм“. Със силни образи 
Йоцов онагледява безчестната политика на Европа спрямо българския 
народ, която отнема земите му, завладява душата му: „Българският народ 
биде поставен на кладата    (...) Европа го обрече изкупителна жертва на 
окървавената съвест. Той се оказа стегнат в жестокия обръч на балканска 
ненавист“ (Йоцов 1930: 2).

Йоцов свързва този „трагичен хероизъм“ на българския народ с копнежа 
по справедливост в името на голямата цел – обединението на разпокъса-
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ното му тяло: „Така един героизъм на духа в името на справедливостта – в 
търпението и страданието – в устрема на битката – дава смисъл на неговото  
[на българския народ]  съществуване  като  народ (Йоцов 1940: 3). 

Борис Йоцов се интересува от наследствената предопределеност на 
българския народ, от зова на корените, от вика на кръвта. Той вниква в 
дълбокото минало, откъдето долавя „конски тропот, удари на стрели, вих-
рения полет на славни деди“ (Йоцов 1938: 4). Това е романтична визия за 
нашата далечна история, която дава нравствена опора, компенсаторно 
самочувствие в  дни на тежки изпитания.

Особен акцент Йоцов поставя върху това, което нарича „расов облик“ на 
българина. Многократно той се връща към темата за кръвта като мистична 
сила, предопределяща ценността на един народ. Анализирайки възгледи-
те на поети като Иван Вазов, Пенчо Славейков и Кирил Христов на тази 
тема, въплътени имплицитно  и експлицитно в художествени текстове,  
Борис Йоцов развива собствените си разбирания за генетично заложените 
качества, които са характерни за един или друг народ. В   жилите на бъл-
гарския  се е вляла кръвта на много народи. Тази кръв трябва да „отлежи, 
да се избистри“. Асоциацията с отлежаването  на  вино е очевидна. Йоцов 
си представя кръстосването на кръвта като „физиологичен процес“. Той  
говори за „расово съвършенство“  и тази идея е съзвучна с расовата теория, 
която става актуална през тридесетте години на ХХ век. Но той не търси 
доминацията само на една кръв. Кръстосването на кръвта на много народи 
е залог за жизнеността на народа, за неговите сили, способността  да раж-
да гении, да твори. Именно творческият нагон е характерен за духовните 
домогвания на българския народ. „Българският народ, който е минал през 
кръв и пожари, за да осигури дом и хляб, е народ на волята, на жилавата 
упоритост, на светлата жизнерадост“ (Йоцов 1938: 21).

Най-силният коз за ценността  на  българския народ според Б. Йоцов е 
неговата богоизбраност: „Бог, който е следил българския народ в истори-
ята, го е позовал на световното поприще, за да бъде негово оръдие, чрез 
което да провежда тук, на земята, неговата воля. Мисия на този народ е да 
твори тук неговата повеля“ (Йоцов 1938: 15). В какво се състои тази повеля, 
не е съвсем ясно. От съвременна гледна точка, коментирайки проблема 
за малкия народ, отговор на този въпрос предлага Панко Анчев: „Нашата 
задача (на българския народ) е била преди всичко да бъдем проводник и 
трансмисия сред славяните, в това число и в Русия, а не да доминираме в 
Европа като „втора Византия“ или „трети Рим“. Мястото ни на границата 
между Изтока и Запада, между Севера и Юга, ни е отредило задачата да 
бъдем междинно звено, „охранителен отряд“, „буфер“  между две циви-
лизации  […] Ако това е божият промисъл, значи сме били натоварени с 
огромна задача и ни е била отредена много важна роля в световната исто-
рия“ (Анчев 2007: 170–171).
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Борис Йоцов гради апология на своя народ,  създавайки многопластово 
образа му на народ  страдалец и същевременно на божи воин, търсещ себе 
си чрез своето  единство, с дълбоки корени в световната история и със 
собствен влог в световната култура. Малкият народ може да бъде велик 
духом – това отстоява в своите трудове Борис Йоцов. 
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КЛАСИКА
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CANON AND NARRATIVE. BORIS YOTSOV ABOUT THE 
BULGARIAN CLASSICS

Alexander Kiossev
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Abstract: The article examines the work of  the literary historian Boris Yotsov 
and derives from it his views on what constitutes the Bulgarian canon. The 
thesis is, Yotsov belongs to an established academic tradition that normalizes 
and stabilizes the field of  the previously problematic Bulgarian literature 
by making its canon (understood as a list of  great authors and works) 
inseparable from the literary-historical narrative of  the nation's spiritual 
path. At the same time, the deviations (due to the right-wing phraseology of  
his time) that Yotsov undertakes in this traditional narrative are examined 
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Ще представя възгледите на Борис Йоцов за българския канон, при-
помняйки предишни свои концепции за процесите на канонизиране в 

българската литература. По необходимост това ще бъде опростен конспект, 
маркиращ само етапи и ключови промени в парадигмата. 

Ще започна с неща, които в сферата на историята на книжнината и 
литературата се смятат за очевидности. Всяка нация има всевъзможна 
писмена продукция и тя се нарича обикновено книжнина или писменост, 
т.е. литература в широкия смисъл на думата. Тя заслужава внимание обаче 
(освен за внимателните историци архивисти) единствено ако е условие 
за нещо ценно и важно, ако от нея се е родила значима литература, често 
отъждествявана с големите художествени произведения. На върха на тази 
пирамида са великите автори – класиците и техните шедьоври, които една 
нация дава на света. 

От това следва, че ако една нация не е родила класици и шедьоври, то 
нейната литература, а дори и нейната книжнина имат съмнително съ-
ществуване (може и да ги има, но какво ги събира, защо трябва да им се 
обръща внимание?). Според един възглед от XIX век липсата на културна 
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представителност, изразена от подобни велики автори и велики творби, 
сякаш е заплаха за самото съществуване на нацията. Вазов реагира ядосано 
на една злонамерена руска публикация в тази връзка: „Не настръхвате ли, 
когато чувате, че ни се казва пред целия свят болгарская интелигенция 
омерзилась! Утре един друг благодетел ще каже: болгарский народ не 
существует! Какво имате да отговорите на това? Какво имаме ний Н а ш 
е, С в о е, В е ч н о“ (разредката е на автора, Вазов 1974: 154).

Този „страх от отсъствие“ е в началото, което стимулира и събирането 
на българската книжнина, а по-късно и първите опити за създаване на 
модерна българска литература. Опитах се да опиша това още в статията 
си „Списъци на отсъстващото“ (Кьосев 1998). Казаното там може да бъде 
резюмирано така: ранната българска възрожденска литература възниква, 
преди да е възникнала истински. Като има предвид старата българска 
книжнина, класическа за всички славяни, международната славистична 
общност очаква от българите да отговорят на своя културен дълг и със 
съвременни произведения: те търсят модерна българска литература на 
съвременен български език. Но такава все още няма и това поражда особена 
културна тревожност. Видни слависти инструктират първите български 
библиографи и литературни историци как да създадат ориентираща библи-
ография от съвременни български книжовни свидетелства и отговаряйки 
на славистичните очаквания, студенти като Иван Шопов започват да със-
тавят списъци от всевъзможни текстове1. Т.е. конституират книжнината 
по чужди модели. Така възникват „списъците на отсъстващото“, корпус с 
удивително разнородни и привидно необединими едно с друго заглавия2 

1 В „Списъци на отсъстващото“ това е формулирано по подробно: “… На българска почва 
списъците и библиографските описи са също „калки” – първите такива възникват под 
съвсем директни указания на конкретни чуждестранни слависти. През 1846 г. Дими-
тър Мутев изготвя по желание на Срезневски списък от 30 заглавия на новобългарски 
книги, а за да изготвят първата българска библиография („Списък на българските книги 
на новозараждаемата се българска писменост в XIX век”, публикуван в „Цариградски 
вестник”, г. III, № 99, 6 септ. 1852), Иван Шопов и помощникът му Натанаил Стоянович 
получават импулс и указания направо от Павел Шафарик. Шафарик си дава ясна сметка 
за важността на подобни списъци за съществуването на българската литература и цитира 
в писмо до Ханка коментара на сп. „Lumir” (1853, № II, 670–671) по този повод: „Ако 
подобни списъци заслужават с право да бъдат наречени незначителни, то в българската 
писменост те заслужават цялото ни внимание. [...] Ако тези млади ревнители успеят ги 
да подарят на публиката, те ще помогнат на възникващата българска литература така, 
както едва ли нещо друго би могло да ѝ послужи”. В описания контекст – израствайки 
по естествен начин от библиографския проект на Шафарик – в Прага се появяват и 
първите „същински” литературно-исторически съчинения, написани от българин: 
Васил (Вельо) Стоянов, бъдещия редактор на „Периодическо списание”.
2 „Каталогът“ на Шопов съдържа 112 заглавия, към които редакцията добавя още 13, 
така че първият том съдържа общо 125 публикации: календари, аритметики, истории, 
катехизиси, детеводства, преводни сантиментални повести, ликове на българските царе, 
фолклорни сбирки, „приятелски совети към родителите как да отхранват децата си“, 
брошури със заглавие „Корена на пиянството“ и пр. Както се вижда, тук се смесват об-
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на една все още неродена книжнина-литература, които, от една страна, да 
съберат наличното, от друга – да укажат в каква посока  трябва да се твори, 
за да се запълнят липсите. Така че ранните библиографии изпълняват една 
културна перформация: те събират заедно, поставят текстове в отношение, 
конструират литературата в широкия смисъл. 

Още тук става ясно нещо съществено. По подразбиране в подобен жест 
под „литература“ се има предвид не събраният случаен набор от спора-
дично появили се, несвързани публикации, а нещо друго – определена 
цялост. Нейната налична фактичност обаче се конституира от очаквания 
и надежди, откъм бъдещето: това, че тя нараства и се „обогатява“ и накрая 
ще роди нещо Свое, Велико, Вечно. Само тези бъдещи-велики-творби-кои-
то-ще-дойдат конституират удържащите силови и  ценностни линии 
на полето, с което му създават цялост и успяват да представят литера-
турно-политически нацията сред други културни нации. Казано иначе, 
целостта на книжнината не би могла да съществува без своя конститути-
вен център – без нещо „Свое, Велико, Вечно“, което ѝ дава основание за 
съществуване. Българската литература, а и българската нация си остават 
със съмнително битие, ако не предложат на света свой „златен фонд“, „сък-
ровище от духовни и художествени ценности“. 

По време на Възраждането обаче български шедьоври и гении все още 
не съществуват, а по тази причина и целостта на книжнината е съмнител-
на: какво удържа заедно този странен сбор от всевъзможни и хетерогенни 
„приноси“ и „свидетелства“?

Съществуват различни стратегии за справяне с този проблем. За българ-
ските възрожденци от 50-те и 60-те години той не изглежда като кой знае 
каква пречка – всеобщо е предположението, че великите български творби 
неизбежно ще се появят в бъдеще. Ако се „натрупа“ книжнина, няма как от 
нея да не се роди и очакваната, добра българска литература, няма как тя да 
не произведе своите класически имена. Паралелно с тази „легитимация от 

ласти, жанрове, оригинални и преводни неща, леки брошури и по-сериозни съчинения. 
Очевидно Шопов иска да представи началото на една литература в широкия смисъл, това 
е библиография на всевъзможната книжнина, което личи както по самото съдържане 
на списъка, така и от заглавието: „Списък на български книги на нововъзраждащата 
се българска писменост в XIX в.“. Същата нагласа разчитаме и в съпровождащата бе-
лежка на Н. Х. Палаузов, който съпровожда списъка с писмо до редакцията. В него той 
също употребява израза „нашата Българска писменост“. Списъкът на Шопов е събран 
според Палаузов поради три групи от причини: първата е практическа, публиката да 
е известена какво се публикува, така няма да се превеждат и вече преведени неща, 
втората е политико-репрезентативна: с така конструираната цялост на „българската 
писменост“ ще да бъдат запознати „знаменитите Европейски учени, от които можем 
да очакваме всякакво добро за наш язик и отечественая история“. Най-интересна е 
третата група от причини, която можем да наречем естетическа или „удоволствена“ и 
тя е свързана със съзерцанието как „нашата Българска писменост от ден на ден […] се 
обогатява с нови съчинения и преводи, което е много приятно и весма утешително за 
всякого родолюбца българина“.
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бъдещето“ действат и други стратегии. Някои от възрожденците са убеде-
ни, че „Великото“ вече е произведено и българите имат своите достатъчно 
велики „постижения“, само дето не ги забелязват. Между най-известните 
кандидати за „велико българско произведение“, което е вече налице, са 
народното творчество3 и… самият роден език.4

Говорим за специфика на конституцията – полето (целостта, „заед-
ността от текстове“) на „българската литература“ се конституира откъм 
бъдещето, от очакването за класици и шедьоври, които то само обещава. 
Това кръгово отношение го удържа: иначе то би се разпаднало в хаотичен 
набор от случайни свидетелства, хетерогенна смес от журналистически 
статии, случайни стихотворения, поеми и повести (от типа „опит на патри-
отичното перо“), фолклорни сбирки и фолклорни мистификации, ръко-
водства по словесност и дилетантски събирани сведения за материалната 
етнографска култура. 

Така се ражда целостта на една нова славянска „литература“ сред останали-
те, преди още да са се появили на бял свят нейните велики постижения. Очаква 
се тя да бъде българският културен и поетичен принос в „славянското море“.

3 Например в ръководството по словесност на Оджаков (Оджаков 1871) проблемът с 
отсъствието на литература се разрешава твърде лесно. Тази роля се поверява на син-
кретичното народното творчество („устното предание“), което при Оджаков e едновре-
менно цялостна народна наука и народна лирика. Устната поезия наука е самоценна, 
защото изпълнява интегрални задачи. Тя има ясни социализиращи функции, тъй като 
чрез нея детето научава „каквото му е необходимо по един естествен начин, чрез нея 
селяните удържат по-успешно своята нравственост и култура“ […], със своето нрав-
ствено, поучително и историческо съдържание поieзията влияе още от детинство на 
чиляка, а с него и на чиляшкото общество“. От друга страна, за Оджаков фолклорната 
песен има и духовна функция – влиянието ѝ не е външно, а се постига „с поетическо 
чувство, страх и въздишка“ и води до „едно особено изнежявание на човека“. Т.е. чрез 
този интегрален фолклор се постига едновременно цивилизоване, смекчаване на 
обществените нрави и катарзисно образование на индивидуалната душа, а индивидът 
постига чрез нея своя интимен емоционален свят. В последна сметка народната поезия 
има и политически функции: „Поieзията винаги и везде приідружава чиляка, тъй го 
въодушевява, утешава, радва и расплаква; в старо време она най-много ie насърдчвала 
юнаците в военни подвизи“ (Oджаков 1871: VIII).
4 Този въпрос е подробно разгледан в друго мое съчинение: „Балан и произходът на бъл-
гарската литература“ (ръкопис). Тук ще предам съкратено тезата: при Балан историята на 
българската литература по модела на старата барокова и просвещенска историография 
тръгва от началото на човешкия род, но все пак той не тръгва от синовете на Ной. „Точ-
ката на прапроизхода“ при него трябва да бъде литературна, а не политическа, затова е 
хердерианска и романтическа; с езика започва човешката история: „Словото за говор е 
създал човекът под натиска на своите живи впечатления, в звуковете на словото той е 
изобразил смисъла. Устната словесност […] се създава по едно общо искане на народ-
ната душа […] в словесните произведения най-дълбоко е запечатана душата на човека” 
(Балан 1886: 6, 7, 13). Малко по-нататък ще се появи радикалното твърдение: „езикът 
е най-великото произведение на всякой народ” (Балан 1886: 13). Така става възможно 
да имаме класика дори когато я нямаме, защото тя не може да не обитава потенциите 
на езика, обхващащ и предхождащ всички произведения, съдържащ цялото неродено 
литературно бъдеще в себе си.



109

АЛЕКСАНДЪР КЬОСЕВ • Канон и разказ. Борис Йоцов за българската класика 

Резултатът от това внасяне на „нормативен празен модел“5  е продук-
тивен, книжнина наистина се натрупва. В етапите на даскалската поезия, 
журналистиката и учебникарската литература търсенето и събирането на 
всевъзможни текстове се превръща във важна задача. Всеобщо е убежде-
нието, че в настоящия преходен момент всяко книжовно усилие, всяко 
писание на български език има несъмнена патриотична ценност.6 Това води 
не само до „списъци“, т.е. до търсене и описване на налични свидетелства и 
„предвестници“ на литература, но и до компилиране, а също и до творчески 
опити на патриотичното перо, между които се раждат и първите истински 
литературни постижения, макар и все още скромни. Българската литера-
тура се ражда чрез попълване на „очевидното отсъстващо“, за да докаже 
на света в спор с тези, които обидно твърдят, че „не ставало стихове на 
българский език“, че българският дух е творчески, а модерният български 
език е поетически продуктивен. 

* * *
Едновременно с разцвета на тази патриотично-книжовна дейност обаче 

започват и конфликтите, и неразбирателствата. Не всички, особено не и 
младите, талантливите и добре образованите, признават, че всевъзможните 
намерени ръкописи, археологически находки, народни песни и легенди, 
любителските упражнения на патриотичното перо и пр. са полезни и до-
пустими, че са „литература“, подобна на другите. Напротив, литератори 
от ранга на Каравелов и Ботев са убедени, че прекомерната книжовна про-
дукция на лаици и патриотични ентусиасти не води до никакви истински 

5 Задължаващата нормативност на този модел личи от инструкциите, които дават 
различни учебници и „ръководства“ по словесност: „В всичките европейски училища 
народнатата литература са прикарва на песните и приказките, даже и новите грамати-
чески системы се основават върху народните песни ... С това ръководство мы искамы 
да обърнем внимание на нашите народни наставници, щото да изучават българското 
умствено творчество, коieто iе началото на нашата книжевност и народна цивилиза-
ция” (Оджаков 1871). Поради тази причина в „Науката“ примерите и моделите, които 
се дават, са привилегировано привлечени от фолклорния резервоар от мъдрост и 
чувствителност. Той играе ролята на напълно достатъчен „златен фонд”, който „на-
шите народни наставници”, за съжаление на Оджаков, просто не ползват достатъчно 
добре. А неговите златни примери могат да илюстрират и ръководят почти всичко. 
Единствено когато нещо категорично липсва във фолклорния фонд – както в случаите 
със сложните лирически форми като мадригал, октава, терцината, глоса, персийската 
четвъртина – Оджаков си позволява да ползва чужди поетически примери, но те служат 
само за закръгляне на картината.
6 В „Списъци на отсъстващото“ формулирам това по следния начин: „Самият акт на 
писане и издаване има характера на знаково действие. Той е инициационен жест – де-
монстрира, че новораждащата се култура притежава възможности във всички посоки на 
образцовия цивилизационен модел, в състояние е да запълни всички негови нормативни 
форми и жанрове. В този смисъл възрожденският писател създава в много по-голяма 
степен не текстове, а текстови модели – той попълва жанрови пространства, които 
всичките изглеждат „високи”, демонстрира, че е възможно да има българска поезия, 
българска драма, български повести, а не индивидуални произведения“ (Кьосев 1998).
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постижения, а само затлачва все още неродената литература с всевъзможни 
боклуци, наивни и смешни писания, напъни без художествена стойност 
(вж. Кьосев 1998). А първият истински литературен критик Нешо Бончев 
лаконично нарича настъпилия през 50-те и 60-те години на XIX в. патри-
отично-писателски бум „дяволско хороигрище“. 

Така между просто наличност на книжовни опити, претендираща за 
„литература“, и изискването на младите, че националната литература 
предполага реално качество и реални постижения, се оформя фундамен-
тално несъгласие. В рязко несъгласие с патриотичната практика на „по-
пълване“ младите твърдят, че словесното изкуство няма да се роди нито 
от механичното събиране на книжнина, нито от всевъзможни бездарни 
напъни – то ще възникне едва с възникването на големи, качествени творби, 
които светът признава. 

* * *
Този концептуален и практически конфликт би следвало да се разре-

ши с възникването на самостоятелна българска държава, защото тя като 
всяка модерна държава има за задача да нормализира и стандартизира. 
Това, което се случва във всички области на обществения живот, става 
и в културата – създава се, както казват теоретиците на национализма, 
„обща културна валута“ (вж. Gellner 1983), т.е. набор от стандартизирани 
практики, употребяващи споделени понятия и правила. Най-ясно това 
личи в езиковата политика – след десетилетни спорове на различни школи 
културните и образователни институции на Княжеството най-накрая ще 
кодифицират официалната езикова норма и ще създадат по този начин 
единен български книжовен език. По същия модел те ще се опитат да 
„стандартизират“ и „българската литература“ – като утвърдят и пре-
върнат в общоприето проблематичното ѝ дотогава съществуване. След 
като възникват университет, факултети и катедри, след като българското 
образование произвежда учебниците, без които не може, то утвърждава 
по безвъпросен начин, че българското културно наследство и в частност 
българската литература вече съществуват. След като има науки, които я 
изучават, учебни планове, по които тя се преподава, учебници с утвърде-
ни имена и творби, подразбира се, че има и представителна „литература“, 
художествена съкровищница с представителни автори и текстове, които 
достойно да представят нацията пред света. 

Казано с други думи, образователните и публични политики, съпро-
водени с процеси на институционализация, предпоставят по силата на 
собствената си нормализираща логика наличието на „златен фонд“. В него 
влизат „големите“ български автори, въпреки че съвсем доскоро са се 
водели яростни спорове дали наистина са големи. 

* * * 
Да хвърлим поглед върху тези институционални механизми по-отбли-

зо. През 90-те години влиянието на новосъздадения университет, който 
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събира българските славистични кадри, е ключово. Факултети, катедри и 
учебни планове принуждават преподавателите да пишат нужните лекции, 
помагала, накрая учебници – с което започва и създаването на първите 
професионални български литературни истории и на официалния лите-
ратурно-исторически разказ. Той има известни различия с официалния 
исторически разказ, но това тук не е тема на настоящото изложение. Този 
разказ играе ролята на медиатор, който споява в едно хетерогенните парче-
та, от които се е състояла дотогава проблематичната „литература“ – в една 
„цялост“ се събират каменни надписи, богослужебни текстове, народни 
песни, журналистически антрефилета, буквари, модерни сонети. Чрез 
което косвено започват да се определят и онези автори и текстове, чийто 
съкратен списък е достоен да влезе в учебниците. Т.е. разказът предпоставя 
канона и чрез това го извиква за живот. 

Първата важна стъпка в тази посока се осъществява през 1896 г., когато 
езиковедът Александър Теодоров-Балан, изпълнявайки изисквания на 
академичната институция, в която преподава (Историко-филологически 
факултет на Софийския университет), пише по задължение първата бъл-
гарска литературна история. Още заглавието ѝ е знаменателно: „Българска 
литература. Кратко ръководство за средните и специални училища”7 . В 
този учебник  по утвърдени германистични и славистични модели започва 
да се стандартизира структурата на българския литературноисторически 
наратив. Накратко той изглежда така – модерната българска литература 
има двоен произход от старата българска литература и от фолклора. От 
тези два толкова различни корена израства модерното индивидуално 
творчество на писателите. Отначало те са дилетанти, но постепенно, с 
всяко ново поколение се домогват до истинско художествено майсторство 
и стъпвайки и преработвайки двойната традиция, започват да изразяват 
по модерен, индивидуален начин тъмната колективна душа. 

Посредническата природа на този разказ се вижда с просто око. Той ус-
пява да създаде приемственост8 и съединява в линия на развитие (духовна 

7 Наричам тази история първа, макар номинално тя да не е такава. Причината е, че тя е 
добре вписана в институционалния си контекст – написана е като помагало за студенти 
и ще се радва на няколко преиздания (ще има дори опити за плагиатство), което говори, 
че при липсата на други тя е била неоценимо помагало за студенти, учители и ученици от 
гимназията. Преди нея на българската литература са отделяни само отделни страници 
в сравнителни истории на славянските литератури (Шафарик, Пипин и пр.), а родните, 
предхождащи я опити да се напише история на българската литература – този на Ди-
митър Маринов и на скромния учител Георги Попов – не само не са особено сериозни, 
но и далеч не могат да се похвалят с такава сериозна, дългогодишна и определяща гра-
ниците на дисциплината рецепция. Тези литературни истории са само предвестници, 
оказват се епизодични и не произвеждат особени последствия.
8 За Оджаков, който още веднъж ще дам за пример, „между народната поiезия и ис-
куствената поieзия“ тече безпроблемна приемственост. Оджаков е напълно убеден, 
че пораждането на истинска „изкуствена поезия“ е въпрос на време и неизбежно за-
кономерно развитие: „а колкото до третий поieтический возраст, т.е. да се живописва 
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еволюция) три принципно различни културни феномена – религиозна кни-
жнина с предимно преводен характер, устна народна култура с анонимно 
и колективно авторство и авторски литературни текстове с художествена 
претенция в модерния смисъл: с известна хипербола можем да наречем 
подобен разказ „обединител на необединимото“. 

Съществено е обаче, че това снема травматичната болезненост на липс-
ващата класическа литературна традиция: разказът твърди, че онова, което 
е било в „тъмното“ предмодерно словесно наследство, с телеологична 
необходимост преминава през различни свои етапи. Първи е етапът на 
неосъзнатото колективно творчество на „тъмната народна душа“, после 
идва религиозно-духовен етап, в който литературата е подчинена на бо-
гослужебни цели, за да се насочи накрая всичко към модерна литература, 
индивидуално творчество. При подобна еволюция в тази литература 
рано или късно ще се появят и български Гении и Класици. Изразявайки 
тъмната душа на Народа, те ще ѝ придадат модерен израз и ще я надарят 
с философска самосъзнателност – с това и ретроактивно ще оправдаят 
целия корпус от предлитературни свидетелства, довел еволюционно до 
зрялото настоящо състояние. И новопоявяващата се литературна дър-
жава на Вазов (една истинска жанрова вселена на български eзик) сякаш 
недвусмислено доказва, че българска литература вече има, тя дори вече 
създава своите модерни класици, достойно наследство, заслужаващо да 
бъде включено в учебниците.

Така през 90-те години на XIX в. и в началото на XX в. институцията 
ражда разказ, а разказът започва да изпълнява успешно своята институцио-
нална задача – да стабилизира полето, наречено „българска литература“. 

Извън академичните и образователни институции обаче остават ра-
дикални елити, които не виждат нещата по този начин. Продължавайки 

онова, що-то чиляк мисли при оживотворение на постижимости с мисъл, iеще го няма 
у нас, българыте толкоз развито и то ся получава с дълбока наука и чудны поетический 
дар – талант, какъвто iе у Шекспира, Шилера, Гете, Пушкина, Крылова и пр.” (Оджаков 
1871: VIII–XIX). Но и тук има ясна ценностна йерархия: народните песни за него са за-
вършени класически форми подобно поезията на Омир – те са образцови въплъщения 
на един или друг размер, на една или друга поетическа структура. Затова е очевидно, 
че не могат да бъдат критикувани, народното творчество за него е интегрално и съ-
вършено. Докато изкуствените творения на съвременниците на Оджаков – Славейков, 
Ц. Гинчев, Р. Жинзифов, Кр. Пишурка, А. Гранитски, Ст. Изворски, Млъчан, П. Попов, 
Л. М. Софиянец – са само по пътя на своето възникване и усъвършенстване, затова 
той може да ги привлича като пълноценни илюстрации в своята „наука“, но едновре-
менно с това да ги критикува заради стихотворните им несъвършенства. Освен това 
по всичко изглежда, че в „Науката“ има и много стихове, и дори цели стихотворения, 
конструирани от самия Оджаков за „опримеряване”. Той не ги смята за „произведения“ 
и не посочва авторството си: с тях не само дава лесна илюстрация на съответните по-
етически структури, но и посочва потенциала на „изкуствената поезия“, чиито пости-
жения неизбежно ще възникнат, ако българите се отдадат на внимателно изучаване на 
скритите съкровища в българската народна поезия; Оджаков просто показва в каква 
посока следва да бъдат търсенията.
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радикалната критическа нагласа на Ботев, Каравелов и Бончев, кръгът 
„Мисъл“ и идеологът му Пенчо Славейков така и не признават направе-
ното дотогава за истинска литература. За Пенчо Славейков дори самите 
Каравелов, Ботев и Вазов са все още някаква предварителна фаза, не ли-
тература, а приложна патриотична книжнина, обслужваща политически 
цели. Нейните текстове и заявки за произведения предлагат само временни 
политически и национални ползи, но в тях няма нищо художествено, ценно 
и велико, истински литературно. Всичко в тази литературна продукция не 
е вечно и класическо, а е „привременно“, написано с нелитературни цели, 
следователно не е и духовно постижение, с което българската литература 
се доказва пред света. Кръгът „Мисъл“ отрича, че вече е създаден „златен 
фонд“. Пенчо Славейков сравнява направеното през Възраждането и през 
първото десетилетие на независимостта с Източна Румелия – направено-
то прилича на такава псевдодържава, обитавана от временни текстове и 
псевдопоезия, която ще изчезне веднага щом се появи истинската Литера-
тура – т.е. тази, която Пенчо и неговите млади съподвижници ще създадат, 
всъщност вече създават (Кьосев 1998). 

По този начин, оспорени от „младите“, в началото на XX в. литератур-
ноисторическата канонизация и „успокояването“ на канона не са оконча-
телни. Академичните институции и учебниците имат мощен конкурент в 
лицето на радикалните модернисти, които, парадоксално, искат да създадат 
български Гьоте, класика и отричат класичността на досега направеното. 
В подобен контекст пред всеки модерен български писател стои въпроса 
дали да поеме по пътя на Вазов и официалната литературна институцио-
нализация, която нормализира създадената вече литературна „цялост“ и 
превръща всички случайни и неслучайни труженици на перото в нейни 
представители, в ценно наследство. Или пък да тръгне по трънливия път 
на отхвърляне на тяхната „привременност“, което твърди, че не си струва 
такива писанияда бъдат разглеждани като достойно „наследство“, и разчи-
та, че най-накрая ще се появят нови класици, даващи основания за „велика“ 
и истинска, представителна българска литература. 

Странното е, че наследниците на Славейков, т.е. късните български 
модернисти, по-скоро приемат Вазовата традиция, макар да я преосмис-
лят в свои експериментални категории и интертекстуални игри. Дори 
истинският авангардист Гео Милев не иска да изхвърли Каравелов, Ботев 
и Вазов от парахода на съвременността, както това правят футуристите 
в Италия или кубофутуристите в Съветска Русия, а приема наследството 
и обявява Ботев и Яворов за две еманиции на българския „расов“ гений. 
Този жест косвено приема, че в създаденото вече има велики автори, изра-
зители на този гений – а с това твърди, че има традиция и възпроизвежда 
континуитета на Разказа. 

Успокояването на атаките срещу създаването на канона през 20-те годи-
ни съвпада и с появата на едно второ поколение филолози и литератори в 
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Софийския университет, автори на сериозни академични истории – Йордан 
Иванов, Михаил Арнаудов и разбира се, Боян Пенев. През 30-те и 40-те 
години се появяват и допълнителни академични или параакадемични 
трудове, нормализиращи наследството – това са литературните истории 
на Иван Радославов, на Малчо Николов, на Георги Константинов и пр. За 
тях канонът, т.е. списъкът с класици на българската литература, изглежда 
вече стабилизиран, авторите, за които трябва да пише една литературна 
история, са вече утвърдени, а целостта „фолклор-стара българска литера-
тура-нова българска литература“ започва невидимо да се разпада чрез спе-
циализиране – отделят се като самодостатъчни отделни периоди и епохи, 
без обаче да се отричат връзките между тях, конструирани още от Балан.

Въпреки тези процеси канонът все още не е истински стабилизиран. 
Причината е политическа: от времето на „Нашите апостоли“ на Благоев 
съществува паралелен ляв разказ за революционната и прогресивна линия в 
българската литература, който оспорва академичните истории. Той отрича 
успокоената цялост на „българската литература“, нарича я „буржоазна“ и 
я пресича отвътре с класови конфронтационни линии. 

А на утвърдения от официални културни политики, от университети и 
учебници списък от вече класически творби, написани от „буржоазните“ 
автори, противопоставя свой, макар и къс, „нелегален“ списък от леви авто-
ри. Той почива на друг разказ (вж. Кьосев 2009). Поредица от леви критици 
(Димитър Благоев, Георги Бакалов, ранният Тодор Павлов, до известна сте-
пен и Иван Мешеков) създават този твърде селективен национално-проле-
тарски наратив, който подобно на официалния има претенциите да излъчи 
списък. Тук най-добрият пример е Тодор Павлов, който е против каквато и 
да е цялост на българската литература и против какъвто и да „континюитет“ 
между архииндивидуалистичната и дори „фашистка“ буржоазна поезия и 
пролетарската. Павлов с възмущение отхвърля предложената от Мешеков 
приемственост между пролетарските поети и разни „лилиевци, яворовци и 
димчодебеляновци“, защото бленува за „ярки звезди на небето на народната 
душа”, т.е. за чисто комунистически пантеон от пролетарски „безсмъртни 
поети” и „героични класици”. Има предвид не само „христовците” (Христо 
Ботев, Христо Смирненски, Христо Ясенов), но още и Гео Милев, Сергей 
Румянцев, земеделско-народнически писатели като Цанко Церковски, спи-
съкът би могъл да продължи по-нататък с Кръстьо Белев, Никола Ланков, 
Христо Радевски и пр., спътниците при него, пишещи срещу Мешеков, 
са изключени9. Не може да не се отбележи, че по това време в процесите 
на официална канонозация нито един от гореизброените не принадлежи 
към официалния академичен канон на българската литература – в този 

9 Спътниците, минали и настоящи, макар и различни от „фашистите, аграр- и социал-
фашистите”, все пак не заслужават повече от „непрекъсната и безпощадна приятелска 
критика”, подправена най-много с малко „защита срещу ударите на фашизма“ (Кьосев 
2009).
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смисъл лявата критика наистина създава алтернатива и не позволява да 
се „успокои“ представата за набор от класически автори и творби, които 
съставят българската литература.10 Също както Пенчо Славейков, макар 
и със съвсем други аргументи, левите литератори не признават нормали-
зацията на полето и „целостта“ на литературата, осъществени от нейните 
учебници и литературни истории. Също както при него, те проектират 
истинската българска литература в бъдещето. 

 По нататък в съчинението си „Истинският наследник“ (Кьосев: 2009) из-
казвам хипотезата, че в този контекст всъщност истинската канонизация се 
случва след войната – чак в края на 40-те и началото на 50-те години, когато 
„буржоазният“ и „пролетарският“ разказ се сливат в щастлив тоталитарен 
синтез. Той се осъществява под диригентството на напълно променения, 
загубил лявосектантския си плам Тодор Павлов, превърнал се в ключов 
сталинистки идеолог и администратор по отношение на всички културни 
политики на държавата. С желязна ръка той упражнява могъщо влияние 
върху културни гилдии и институции и в процеса на преобразуването на 
цялото културно поле на комунистическа основа създава и идеята за стаби-
лен български литературен канон. (Павлов следва аналогичния завой към 
национално идеологизиране на сталинизма в СССР). В новия вариант на 
стабилизиращия разказ големите пролетарски поети наследяват Ботев и 
„прогресивните“ и „демократични“ традиции на българската литература, 
но придавайки ѝ нова, комунистическа идейност: така канонът бива утвър-
ден чрез разказ за развитието от „неосъзнат демократизъм“ към „осъзнат 
марксизъм и класова борба в културата“: този странен синтез определя и 
кои автори ще се изучават в училище, университета и пр. (Основната линия 
е ясна: Ботев – Смирненски – Вапцаров са политическият гръбнак, оста-
налите са демократи, изразители на народните страдания или „спътници“). 

* * *
Какво е мястото на Борис Йоцов в тези процеси и какви са неговите 

схващания за български канон и за литературна история? Той принадлежи 
на третото поколение български литературни историци, което постъпва в 
Софийския университет след поколенията на Балан и Боян Пенев. Движещ 

10 До втората половина на 30-те години лявата културна линия, към която Павлов 
принадлежи, има войнстващо огледална структура спрямо официалното буржоазно 
канонизиране на българската литература – тя отхвърля идеята за единно наследство, 
присвоява първоавторите, измисля алтернативни пролетарски класици и променя 
списъците на безсмъртните. Тя никога не е признавала целостта на официализиращия 
се национален литературен канон, обявявала е някои от най-важните му автори за 
„буржоазни”, оспорвала е наследствата му и идеята му за приемственост и е правила 
опит за алтернативен литературноисторически разказ. Подобна агресивно-селектив-
на и подривна политика заслужава да бъде наречена партиоцентрична, в противовес 
на нациоцентричната културна политика на официалните институции, патриотични 
издателства и университета; т.е. тя по-скоро е полемична, а не канонообразуваща 
(Кьосев 2009).
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се по утъпкан кариерен път и вграден успешно в университетската инсти-
туция, може да бъде определен като типичен homo academicus: започва 
като асистент през 1926 г., три години след това става доцент, а от 1935 г. 
вече е професор. В периода 1935 – 1944 г. последователно е ръководител 
на Катедрата по българска и славянска литература, декан на Историко-фи-
лологическия факултет и директор на Народния театър в София (1936), 
накрая се издига до министър на просвещението (1942 – 1944 г.).

В рамките на вече академично институционализираната българистика 
няма радикални отрицатели на утвърдената българска литература. Спо-
койната работа на катедрите, факултетите и отделите на министерството 
не допуска яростни фигури – нито от типа на Пенчо Славейков, нито от 
този на Тодор Павлов. За подобна позиция литературата е безспорна, а 
отношенията между „словесното изкуство“ и интелектуалната рефлексия 
върху него (критика, литературознание, литературна история) са йерар-
хични по очевидност. Несъмнената ценност е именно то, изкуството, а 
коментарите и тълкуванията върху него имат по неизбежност вторичен 
характер – те не могат да го ръководят и поучават. И това важи не само за 
„наследството“, което за Йоцов е вече несъмнено, но и за литературната 
критика, посветена на незавършената съвременност. 

При подобна позиция един homo academicus естествено допринася за 
нормализацията на полето: за него без съмнение съществува цялост, наре-
чена българска литература, и без съмнение тя притежава своите ценности. 
И въпреки че никога не пише голяма литературна история на българската 
литература, подобно на своите колеги от предишното академично поко-
ление, за Йоцов това е несъмнено. Подобно на останалите представители 
на официалната университетска традиция обаче той не включва в своята 
представа за българска литература нито един от левите автори. Между 
авторите, за които пише той, не присъстват не само съмнителни дарования 
като Полянов или публицисти като Кирков, но и безспорни таланти като 
Смирненски и Гео Милев. 

Обобщено казано, той е типичен академичен литературен историк от 
своето време. И ако все пак е интересен за генеалогията на българския ли-
тературен канон, това трябва да се търси във фините вариации, преакцен-
тувания и отклонения от академичната традиция, в чието русло се движи. 
Привидно той не се отклонява от утвърдения литературноисторически 
разказ, създаден от Балан, Арнаудов и Боян Пенев.11 Но вариации все пак 

11 Впрочем мястото на Боян Пенев в този гласен и негласен конфликт е по-особено. От 
една страна, той е най-значимият представител на homo academicus и неговите литера-
турноисторически трудове закрепват един спокоен и описателно-исторически подход 
към „даденото“, т.е. различните свидетелства на българската книжнина и фолклор. От 
друга, като художествен критик той е категоричен наследник и последовател на Пенчо 
Славейков, твърдящ, че истинската българска художествена литература още предстои 
и че духовната задача, която тежи на плещите ѝ, е да преодолее скучния и тесногръд 



117

АЛЕКСАНДЪР КЬОСЕВ • Канон и разказ. Борис Йоцов за българската класика 

има и те се изразяват главно в това, че старият разказ бива пречупен през 
призмата на два различни идеологически ключа, и двата – характерни за 
неговото време и поколение. 

* * *
Първият може да бъде наречен „разказ за духовния подвиг“ и се поя-

вява след националните катастрофи“.12 В него официалното историческо 
повествование за държавни и военни завоевания, за дипломатически 
успехи и неуспехи е заменено от разказ за духовни усилия, саможертви и 
себенадмогвания: след провалените надежди за национално обединение 
„вътрешният героизъм“ е единственият нов път, открит за развитието на 
България. Чрез фигурата на „духовното“ обаче се променят ретроактивно 
и важни йерархии. Назад в историята на Българското възраждане героите 
на духа, просветителите, стават невидимо по-важни от революционерите 
и борците за политическа независимост. Подобно на мнозина други Йоцов 
е последователен в привилегироване на просветителската линия. А освен 
това, ако ценността на разказаното е предимно вътрешна и духовна, то 
фактите и подробностите са по-малко важни от общия ѝ смисъл: новата 
перспектива помага историята да бъде разказана синтетично. 

Например в известната си концептуална статия „Път на Българското 
възраждане“ Йоцов дава пример за такова свито и интензифицирано 
повествование. Според него „пътят“ тръгва от трагичния полюс на „по-
тъмнялото [национално] съзнание“, следва „бавно пъплене“, духовното 
развитие се люшка ту в една, ту в друга посока, пулсира между провали и 
победи, докато в един момент темпът изведнъж „се засиля“, достига се до 

реализъм, произтичащ от „трезвия български характер“. Подобно на руската, полската, 
френската и немската „световни литератури“ бъдещата българска литература според 
Пенев трябва да се насочи към дълбокия и драматичен вътрешен живот на мощни 
индивидуалности и таланти, така че да произведе универсални символи, духовност и 
универсални художествени постижения. Двете противоречиви ценностни координат-
ни системи – описателната и оценъчната – присъстват неразрешени в огромното му 
дело и диктуват в него парадокси при подбора на „големи писатели“. Пенев се колебае 
в това отношение между „мощни индивидуалности“ и „творчески таланти“ и въпреки 
всички уговорки за ниската ѝ художествена стойност пише най-сериозната архиварска 
(в смисъла на Ницше) история на българската литература, подчинена на скрупульозни 
позитивистки изследвания на всички свидетелства (вж. Пенев 1930).
12 Прототип на тази трансформация на българския разказ можем да намерим най-ясно 
изразен в литературната история на Иван Радославов от 1935 г. Накратко тя гласи, че 
след националните катастрофи истинският героичен път на българите не е във военната 
сила и политиката, а трябва да се търси в „духовната нива“, българинът не е призван да 
завоюва, а да извършва подвизи в сферата на духа. „Имаме ли ние литература“ – пита 
се Радославов и веднага отговаря: Вън от всяко съмнение“. А после призовава: „Да 
творим! Творчеството е дело на духа!“. Т.е. тук за разлика от „Българската поезия“ на 
Пенчо Славейков императивът за творчество не превръща всичко направено преди 
автора в „привременна и приложнопатриотична литература“, която ще изчезне, щом се 
появи истинската. Апелът към творчество не разрушава наследството, а го стабилизира.
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„нов подем“ и пр. Стъпка по стъпка нацията „осъзнава себе си“ и Йоцов 
директно нарича „подвиг“ този процес на историческо самосъзнаване. 
Така разказът му не е лишен от перипетии, но те са обрисувани на едро, 
събрани около своята кулминация, без особени описания и исторически 
подробности. Очевидно читателят трябва да се досети, че чрез обобщаващи 
есеистични щрихи му се предлага нещо познато, но в артистично-обоб-
щена вариация, при което вълнуващи са не фактите, а драматургията на 
дълбокия и същностен смисъл.13 

* * *
В жанра на литературната история все пак без факти и подробности не 

може напълно да се мине. Йоцов е добър историк и има вкус към тях, в 
многобройните си статии рядко ги пренебрегва, а има и случаи, при които 
потъва в тях до позитивистични куриози (например в статията си „Ботйов, 
Халек и Горанова“ Йоцов изказва пикантни хипотези за предполагаема 
любовница на Ботев). В обобщено-есеистичното описание на двете статии, 
които претендират да са философия на историята на Българското възраж-
дане, подобни неща се появяват по-рядко, но не отсъстват напълно. Само 
че новата обобщена перспектива кара литературноисторическия разказвач 
да поддържа асиметричен баланс между емпирично и надемпирично: някои 
факти са външни и случайни, други са знаци на същностното.  

Най-ясно тази асиметрия личи в начина, по който са разгледани влия-
нията. Като литературен историк Йоцов не може да пренебрегне това, че 
духовното развитие на българския народ се определя не само от иманентни 
процеси на самосъзнание, но и от разнообразни културни въздействия 
отвън. Подобно на други литературни историци преди него той определя 
два основни типа влияния – гръцки и славянски. Преходът между тях за 
него има ключов характер и е белязан с особена логика. 

Гръцкото културно и просветно влияние е „външно“ и за Йоцов то се 
оказва случайно и обяснимо емпирично. Гърците са се включили по-рано в 
процеса на просвещение и са се оказали най-близкият и влиятелен културен 
авторитет за събуждащата се българска култура. Но този факт е оценен 
по двусмислен начин. От една страна, на гръцкото влияние все пак му е 
призната ролята на „културен образец“ за ранните български възрожденци. 
От друга, такива външни влияния са опасни поради „напорливостта на 

13 Цитатните фрагменти са извлечени от двете студии на Йоцов „Път на Българското 
възраждане“ и „Българското историческо съзнание по време на Възраждането“. Ето и 
един характерен по-цялостен пасаж: „Той [народът] тръгва из нов път, първоначал-
но плахо, несигурно, после – гордо и самоуверено, за да постигне, наистина, чудни 
успехи… Път, който трае около 140 години и който има няколко етапа, който бележи 
няколко епохи. Излишно е да се спираме на тия епохи – важното е да изтъкнем, че тоя 
път е бил неравен, невинаги сигурен, невсякога равномерен – криволи, прави завои, 
ту стръмен, ту надолен, но винаги с ясно определена цел – стопанско, духовно и поли-
тическо освобождение“.
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гръцкия дух“. Така това културно въздействие се оказва не само образец, 
но и „гръцка опасност“ – поради своята „външност“ и чуждост то заплашва 
да отклони българския дух от неговата иманентна посока.

Славянските влияния също са факт, но Йоцов успява да ги представи 
някак си като едновременно емпирични и отвъдемпирични. Съвсем факти-
чески и в най-практическия смисъл на думата десетилетия наред българите 
контактуват със славянски просветители, мисионери на славянофилството 
и учени слависти, тези контакти са свързани с различни поводи и обстоя-
телства. Конкретните неща, които нашите възрожденци научават от руси, 
чехи, сърби, хървати или поляци, са в най-различни области: сравнително 
езикознание и историческа граматика, фолклор, етнография, археология, 
литературна история и критика, просвета и културен обмен. Т.е. славян-
ските влияния – не по-различно от гръцките – имат свои културни и по-
литически условия, подчиняват се на практически цели и задачи, зад тях 
стоят актьори със собствени интереси и идеи. 14

Но въпреки тази фактичност за Йоцов славянските влияния все пак 
са скрито същностни. При синтетичното описание на „пътя“ те никога не 
се оказват заплаха, защото не са нещо чуждо, което би могло да отклони 
българите от „българския им път“. Под литературноисторическата конкрет-
ност лежи нещо по-дълбоко: дълбоки „родноонтологични“ връзки със сла-
вянството. След своето временно и опасно заиграване с гръцката култура 
тръгналият в своя духовна посока български народ сякаш намира себе си, 
приютявайки се в изначалното славянско море. То за него е не опасност, а 
извор на мощ, сигурност, спокойствие и „родност“. Осъзнаването на себе си 
се оказва едновременно преоткриване на забравения произход. Връщайки 
се назад към същностния си корен, българите вече могат безпроблемно 
да черпят и традиции, примери и модели, без това да крие опасности от 
случайни отклонения. Славянските влияния не водят до чуждопоклонство 
и себеотчуждаване, а помагат на българския дух да намери „кръвния си из-
вор“ и от него да се увери за себе си относно истинската посока на своя път. 

С това този път придобива странна структура – той е толкова отиване 
напред, колкото и връщане назад. Подобен модел на развитие се откло-
нява от традиционната идея за суверенно себепостигане (по модела на 
кантианското Sapare aude! – Имай смелост да си служиш със собствения си 
разсъдък!; неохуманистично Bildung –образование/култура или Гьотевото 
Werde, wer du bist – „стани този, който си“) и поема в себе си хердериан-
ски и романтически образци, според които всеки народ притежава своя 
специфична уникална културна душа, на която не може да изневери. При 

14 Йоцов е един от най-образованите български слависти и е напълно наясно с дълбоката 
противоречивост, която крият съюзите, но и съперничествата между руси, поляци, чехи, 
сърби и пр. Това личи от драматичната му по-късна студия „България и славянството“, 
в която той се разделя с много от славистичните си илюзии. Тази късна статия не е 
взета предвид при настоящия анализ.
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Йоцов обаче завръщането към тази колективна душа, прасъщността, не 
е просто откриване на българската самобитност, а разкриване на само-
битността на една по-обща културна стихия, славянството. Това променя 
и отношенията свое – чуждо; за да постигне себе си, българското трябва 
да се приюти в нещо „голямо“, „надбългарско“, което обаче не е чуждо, а е 
свое, собствено и родно. Актът на осъзнаване на „славянското сродство“ 
е и акт на приобщаване към „голямото“: връщане към „кръвния извор“, 
огромната племенна стихия, което предопределя и правилните цели на 
бъдещото му развитие. 

 * * * 
Тук вече работи вторият идеологически ключ, различен от този на 

„духовния подвиг“ на еманципацията самосъзнание. Не е трудно да се ви-
ди, че споменатите по-горе разсъждения на Йоцов са формулирани чрез 
особен набор от идеологически метафори, принадлежащи на речника на 
раждащите се през 30-те години в България десни идеологии. У нас те 
се появяват по различни канали: частично поради преки нацистки или 
фашистки влияния (но само при определени автори), а в масовия случай 
са основани върху популярни варианти на едно модно биологизаторско 
тълкуване на културата, съчетано с повърхностно ницшеанство, социал-
дарвинизъм и расизъм (Eленков 1998). Лайтмотивът на този микс е в опита 
да се примирят историческо-културната обусловеност и „биологичната“ 
предопределеност (Каприев 1997: 319–329). 

За литературноисторическия разказ обаче тези идеологии имат спе-
цифични последствия: те поставят под въпрос посоката „напред“, която в 
случая с българската литература традиционно е насочена към бъдещите 
литературни постижения, към очакваните и лелеяни класици, гении и 
щедьоври. Вместо утопия за класика се появява ретроутопия, път назад, 
водещ към духовната прасъщност. По този начин „Своето, Великото и 
Вечното“ е вече осигурено: то е там, където се връщаме. Не отсъствието на 
свой класик, подобен на Омир, Данте или Гьоте, е тревожило българския 
културен дух, не хороигрището от графомани и дилетанти. Тревогата му е 
произтичала не от липса, а от забрава – избледняла е връзката му с него-
вия кръвен извор (варианти: „предопределение на кръвта“, „наследствена 
обремененост“, „чувство за раса“). Тази забрава – а не липсата на пости-
жения и шедьоври – за Йоцов се оказва онова, което винаги е „смущавало 
и тревожило“ „българския народен организъм“. 

Но с културните си контакти със славянството изначалната същност, 
само смътно предусещана, вече може да бъде преоткрита. По този начин 
и пътят се оказва намиране на себе си в колективната славянска култура 
– едновременно еманципаторски и терапевтичен жест. Връщайки се към 
славянския си расов корен, българинът се осъзнава, но се и успокоява, 
през корените си той намира надежда и цел. 

Този десен идеологически речник е продуктивен в много от съчинени-
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ята на Йоцов. В някои се срещат дори изрази като „расово достойнство“, 
„воля и водачество“. А в статията „Расовият облик на българина в неговата 
поезия“ четем следните откровения: „[…] българският народ, дори и в 
най-широките свои слоеве, не е лишен от чувство за раса. Чувство, което 
му е подсказано не от естественонаучни познания, а от вековния жизнен 
опит“. Сходни съдбоносно-мистични интонации намираме и в „Българ-
ското историческо съзнание по време на Възраждането“: „[…] българският 
месианизъм има не само религиозен, но и расов характер. Гласът на кръвта 
се съединява с вярата на сърцето. В себе си българинът долавя да говори 
кръвният извор на огромен славянски мир“. И някак естествено от въпрос-
ната „расова предопределеност“ следва морален императив: „В живота той 
[българският народ] има задължението да опази първенството на това, 
което усеща в себе си“. Или „тази народност трябва да изпълни повелята 
на своето историческо битие“.15

* * *
 И съдържането на това, което пише Йоцов, и начинът, по който го пи-

ше, не са изключение. Както се казва, „такова е времето“. След войните в 
българската култура както срещу предишния либерализъм, така и срещу 
опасността от комунистическо „олевяване“ се формира общ фронт от дес-
ни фигури, идеи и настроения, принципно критичен към просвещенския 
разум, гражданските ценности, традиционните еманципаторски идеали 
и суверенността на откъснатия от митологичната народна маса индивид 
(Eленков 1997; 1998). От една страна, тези настроения водят до създава-
нето на ред десни и дори крайнодесни организации, от друга, пораждат 
и налагат нова мода на публично говорене. На повърхността основните 
категории на този дискурс би следвало да бъдат понятия, обосновани с 
природонаучните методи на биологията, теорията на наследствеността 
и „научния“ расизъм. Под тази квазинаучна повърхност обаче невидимо 
оперират паралогични, сугестивни похвати, използва се реториката на 
възвишеното, разкриват се грандиозни митологични визии, заклинателно 
се призовават „същности“… И тук метафоричният речник е богат, но за 
сметка на това смътен и противоречив: генеративното му ядро се гради 
около митокатегории като „народна стихия“, „раса“, „биология“, „праро-
дина“, „земя“, „съдба“, „кръв“, „земя“ и пр. Следствията са най-различни. 
На концептуално ниво биологията лесно прелива в героическа мистика, а 
теорията на наследствеността – в социален дарвинизъм и популярно ниц-
шеанство. Двойствеността в категорийния апарат води до флуктуации 
между жанрови полюси – новият начин на говорене еднакво може да бъде 
открит сред научни публикации, но също в публицистичните дискусии; 

15 Написаното тук не се отнася за статията на Йоцов „България и славянството“ (вж. 
бележка 14).
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истинското му царство са полетите на поетическата фантази.16 В тази 
митогенна ситуация, в която границата между научни понятия и смътни 
метафори е изтрита, разсъдъчността и внимателната аргументацията не 
се ценят. Те с лекота се заместват с всевъзможни емфази, възклицания и 
сугестивни фигури на речта, която става действие, перформатив, изискващ 
емоционално кресчендо и патетично-кресливи и високопарни интонации. 
Става възможно да се преодоляват логически бездни: дескриптивното 
без проблем поражда императиви, от историческите факти парадоксално 
следват „повели“ и „завети“, и „апели“. Става някак общоприето да се говори 
неясно и на едро, от името на някакво „Ние“ – родна стихия, митоколек-
тив, – която позволява да се напада либерализмът, индивидуализмът и 
демокрацията в името на „дълга на кръвта“, „завета на дедите“ и „зова на 
земята“, каквото и да значи това. Всяка разумна критика е предварително 
дискредитирана: ужасните несправедливости и национални катастрофи 
изглеждат основание за екзалтиран, гневно-истеричен вик. Непрекъснато 
се издигат хипнотични апели към „Народа“, който бива призоваван към 
„героизъм и титанизъм“, от него се изисква да последва българската си 
расова „мисия“, „народната си съдба“ и пр.

Тази реторика има много и различни персонални вариации от края на 
20-те и през цялото десетилетие на 30-те години.17 Въпреки че могат да 
се изброят много автори, които имат принос, тя всъщност е колективна 
и донякъде анонимна. Играе ролята на пораждащ реторичен механизъм, 
генеративен дискурс на своето време – нещо като реторичен Zeitgeist. Той 
е изключително продуктивен – непрекъснато възпроизвежда и мултипли-
цира възможностите на споменатото ирационално ядро: метафорите на 
земята, родното, расата, кръвта, почвата, което му позволява да ражда се-
рия от модни грандомански заклинания: „дионисиевите стихии“, „народен 
организъм“, „кръвен извор“, „народно тяло“ и пр., чийто предел са бълга-
ро-титаническите категории, в които мислят хора като Найден Шейтанов. 

16 Българската културна история е изследвала различни варианти на това неясно, но 
интензивно състояние на идеите и дискусиите през 30-те години, което Иван Еленков 
нарича „несбъднат десен проект“ (Eленков 1998), от множеството публикации за кризата 
и критиката на стария либерализъм, за възпитанието на младежта и задачите на нашата 
интелигенция, през безбройните публикации за „родното“ и „племенното“, дискусиите 
за народопсихологията и Бай Ганьо като „национален тип“ и „проблематичен“ оцеляващ 
българин“, визиите за „героичния човек“ и „великобългарския титанизъм“ на Янко 
Янев и Найден Шейтанов, до анкети по темата за расизма и директни яростни дебати 
за и против расизма в публикации на М. Попов, М. Консулов и Д. Михалчев (Каприев 
1997). Но не става дума единствено за конкретни публикации и ясни концепции, а за 
смътна пораждаща среда от недоизяснени понятия и метафори, които създават общ 
публичен фон, дискусивен расизъм in potentia, както го нарекох преди време в едно 
свое съчинение ( Кьосев 1997).
17 Всъщност с подобни метафори – на родното, земята и митологичната „принадлеж-
ност“ – говорят и леви интелектуалци, особено поети, например Фурнаджиев (вж. 
Kiossev 2001).
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* * *
По отношение на основния метафоричен фон, на който почива него-

вият разказ, Йоцов не се отличава много от своите съвременници. Дори 
всъщност е по-умерен от редица от тях, при него няма истерии и гняв, а 
расистките тропи и фрази никога не претендират, че са понятия. Разказът, 
макар и потъващ от време на време в ирационални бездни, си остава под 
контрола на един традиционен литературен историк, а неясните поети-
чески метафори си остават просто украса на литературноисторическото 
повествование. Бихме могли да кажем, че макар Йоцов да употребява мно-
гократно расистка фразеология, той все пак има малко общо с разработе-
ните концепции на тогавашния расизъм. Той по-скоро следва реторичните 
моди на своето време. 

Така или иначе обаче псевдорасистката фразеология измества по проти-
воречив начин неговия традиционен академичен литературноисторически 
разказ. Тя успява да направи невъзможното: да съедини спиритуалното 
(„духовния подвиг“) с „биологичното“ („предопределението на кръвта“, 
„кръвния извор“ „колективното тяло“). Но в литературноисторическа 
концепция на Йоцов няма и помен от съществените белези на расисткия 
дискурс: няма ги биополитическите евгенически проекти за „чистота на 
расата“, нито се търси някаква нова, подобна на „тевтонската“, пра-българс-
ка религия. Йоцов не се фиксира (нещо ключово за расизма от нацистки 
тип) върху образа на съдбоносния враг на расата – „дегенерата“, „мелеза“, 
който „замърсява кръвта“ и я застрашава с „израждане“. В реториката му не 
се повява и „паразитът“ – отпаднал от човешкото вредител, смучещ силите 
на расата нация (затова и при Йоцов са немислими радикални предложе-
ния за унищожаване на вредителите и „Endloesung”). Дори когато говори 
за „гръцка опасност“, Йоцов не издига фигурата на врага до концептуални 
фашистки и нацистки демонизации на етноси, социални групи и народи. 
Расовата реторика си остава повърхностна и еклектична, не се превръща 
в ново фанатично и човеконенавистно учение с претенции за практичес-
ка реализация. Днешният изследовател я разпознава именно като мода 
на времето, която в България има и доста привърженици, но и не малко 
противници (вж. Кьосев 1997). Но и по-голямата част от привърженици-
те, подобно на Йоцов, са еклектични имитатори, които възпроизвеждат 
„научния расизъм“ повърхностно и не навлизат в бездните на мистич-
ните „арийски“ и тевтонски митове. Както посочват вече неколкократно 
цитираните Еленков18 и Каприев, този български „расизъм“ ще си остане 
несбъднат докрай и концептуално недонаправен. 

18 В своето съчинение „Расовите белези на българското в търсене на българската кул-
турна идентичност между двете световни войни” Иван Еленков изказва интересната 
теза, че в България расизмът не се издига до универсална доктрина, претендираща да 
обяснява генерално човека, групите и историята като цяло. Расистките и антирасистките 
настроения, доктрини и спорове според Еленков остават затворени и са само една от 
версиите в дебата за националната идентичност – българският расизъм е само един 
от антимодернизационните варианти на национална идеология. На същото мнение е  
и Георги Каприев (Каприев 1997).
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* * *
Най-специфичното е, че в този разказ се случва едно дискурсивно отъж-

дествяване, което всеки уважаващ се расист би избегнал: „расата“ съвпада 
със славянството. Привилегированата духовно-биологическа категория 
тук е пределно далеч от всичко „арийско“, „тевтонско“ и „нордическо“, 
вълнувало тъмното въображение на идеолози като Розенберг, Хитлер 
и Химлер. Българинът има дълг да прояви „расова гордост“ и „расово 
достойнство“ по своя път, но „връщането към корена“ не е връщане към 
някаква образцова висша раса, а спрямо съмнителна общност от племена 
и народи, обвинявани от враговете им, че са робски и неисторически (да 
споменем само печално известната народна етимология на расизма, из-
веждаща Slaven (славяни) от Sklaven (роби). По времето на самия Йоцов 
това отдавна е изведено в артикулирана нацистка програма: за правоверния 
нацист славяните са просто специфичен вид Untermenschen (хора от по-
нисш ранг), чието Lebensraum (жизнено пространство) на изток трябва да 
бъде завладяно и разчистено. 

Йоцов дори не спори с подобни нацистки възгледи, въпреки че е наясно 
с тях. По стар славянофилски и славистичен модел той героизира отрече-
ната „раса“ и я надарява с някакво особено достойнство. Невъзможното 
„расово славянство“ си остава фраза, тъй като Йоцов никъде не прави 
опит да дефинира биологически или антропометрически „расовия тип“ 
на славянина, нито описва неговия „дегенерирал“ опасен двойник и расов 
враг. Напротив, въпреки всички приказки за „биологична наследственост“, 
„кръв“ и „тяло“ под думата „раса“ всъщност са подведени традиционни 
славистични идеи от XIX в. Разчетени от този ъгъл, „раса“ и „завръщане 
към расовия извор” означават… продължаващи културни и политически 
асоциации с един или друг славянски народ или с Русия, от които следва 
славянско осъзнаване и културна гордост. Т.е. „расовото достойнство“ 
на славянството в последна сметка се свежда обратно до емпирични 
културни връзки, до известни славистични учения и усилие за културни 
постижения… – нищо „биологично“ не остава в него. Заявеният „расизъм“ 
и мистичното връщане към корените всъщност си остават кухи в своето 
идеологическо съдържание. 

За сметка на това апологията на славянството при Йоцов на моменти 
опасно се приближава до апология на славянофилската идеология на 
имперска Русия (той сякаш на моменти забравя, че по негово собствено 
време тази „Русия“ я няма, за сметка на това има сталинистки СССР със 
съвсем друга идеология). Кухата расистка фразеология всъщност защи-
тава и героизира геополитически идеали, които принадлежат на руското 
самодържавие, от векове мечтало да поеме славянството под защитните 
криле на своя имперски орел. С основание може да се твърди, че Йоцов е 
привиден расист, а всъщност реален привърженик на една остаряла сла-
вянофилска идея. 
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Подобен идеен и реторически микс определя особената посока и из-
вивки на неговия разказ за историята на българското самоосъзнаване 
през Възраждането. Тя придобива специфична драматургия – възходи 
и падения, забавяния и напрегнати забързвания, страсти, стихии, „живи 
сенки от миналото“ и копнежи по бъдещото19, култ към столици и велики 
градове, герои и царе: но колкото и да е велика и вълнуваща тази повърх-
ностна история, тя би била емпирична. Тя може да стане „съдбоносна“ и 
да придобие своята предопределеност единствено чрез връщането си към 
една „расова“ същност, предисторическа и предкултурна „биологична“ 
основа на славянството. Вливането обратно във великото славянско море 
извежда българското от историческата случайност и се оказва предопре-
делената посока на българското самосъзнание. А това превръща истори-
ческия път в съдба, а съдбата – в поредица от символи и префигурации на 
не-историческото: „символи на падение, но и символи на величие, а също 
така и надежди за възкресение“. „Пътят“ олицетворява собствено-бъл-
гарски митове-идеали, които се преследват дори независимо от фактите 
и именно затова могат да променят историята. Те са вектори на бъдещето 
по неотклонната му посока към славянството, а с това могат да правят и 
невъзможното възможно. 

От казаното по-горе обаче става ясно, че при по-близко вглеждане се 
оказва, че „славянската връзка“ е само на думи кръвна и биологическа – 
„расова“. В конкретното изложение на Йоцов „расовото сродство“ отново 
се разпада на конкретни и многопосочни културни контакти, влияния, 
интереси, фактори и обстоятелства, които историкът описва. Така, про-
тивно на намеренията на самия Йоцов, „емпирическото“ се връща обратно 
в играта. А „расата“ се оказва модна фраза, зад която се крие традиционен 
славистичен разказ.  

* * *
Противоречивата и еклектична симбиоза на трите различни идеологи-

чески реторики – просвещенско-еманципаторската, хердерианско-сла-
вистичната и расистката – всъщност не е толкова трудно обяснима. Тя 
се дължи на сблъскването на идващата от Балан академична традиция на 
българските литературни истории (смесващи позитивизъм с просвещенски 
и романтически идеологеми) с крайнодесните биологизаторски моди на 
30-те години (по въпроса виж Banac, Verdery 1995). Въпросът е какво следва 
от този хибрид за литературноисторическия разказ и какво отношение на 
Йоцов към литературния канон провокира то.  

* * *
Най-накрая се насочваме към въпроса за възгледите на Йоцов за 

българския канон – същинска тема на настоящия текст. Дълго време се 

19 Например „бурния български копнеж към Цариград“.
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отклонявахме и заобикаляхме този, обявен още в заглавието, проблем. 
Вероятно читателят вече се е досетил за причината – особената теза, 
която ще се опитам да защитя, се нуждаеше от подготовка. И тази теза 
гласи: при литературни историци от типа на Борис Йоцов не е възможно 
да съществува канон без разказ. Самостоятелен и самоценен списък от ве-
лики имена, селекция от гении и превъзходни произведения в случаи като 
неговия са невъзможни без наратив за „духовното израстване на народа“. 
Само в отношение спрямо този разказ е възможен и списъкът с класици, 
който не може да съществува самостоятелно, да се откъсне от разказа. За 
литературни историци като Йоцов „класиката“ няма самостоятелно битие 
извън „историята“. 

За утвърдената и традиционна гледна точка на масовия български 
читател това може би е изглеждало очевидно. То сякаш е такова дори и 
днес, за повечето от нас, образовани в традицията на Балан, Боян Пенев 
и Борис Йоцов. Привикнали от характера на традиционния български 
литературноисторически наратив, възпроизвеждан с безброй истори-
чески и идеологически вариации от образователната система, ние също 
по навик смятаме, че такава сраснатост на канон и разказ е нещо нормално 
и естествено: не може да има списък от велики автори и произведения, 
безотносителен към българския духовен Път, т.е. към историческия разказ, 
описващ драматичните перипетии при израстването на нацията. Паисий е 
немислим без „тъмнините дълбоки“, Ботев – без „тиранина, който беснее“ 
и революцията, Вазов – без Освобождението, новата българска държава и 
изграждането на нейните духовни устои. Постижения, творби и шедьоври 
по очевидност се смятат за свързани със своето време – те могат да имат 
смисъл и ценност единствено като дълбинно исторични, вписани и обус-
ловени от „пътя на нацията“; всъщност те са негови „върхове“, изразяват 
същностните му болки, надежди и тревоги. 

* * *
Ако това е така обаче, то трябва да си дадем сметка, че за някой външен 

наблюдател българските класици си остават съмнителни. Скептиците и 
враждебно настроените към „българското“ лесно биха могли да обвинят 
подобни автори, че… не са класици. Защото, както казва Сент Бьов, „кла-
сиците са „съвременници на всички епохи“20, те синтезират, преодоляват и 

20 В есето „Какво е класик“, публикувано през 1850 г., Шарл Огюстен дьо Сент Бьов 
посочва, че според общоприетото определение класик е античен автор, радващ се на 
всемирно възхищение и авторитет в своя жанр, само за да се противопостави на това 
утвърдено схващане. За него класици не са само утвърдените антични автори – всяка 
национална литература може да създаде своите класици. Необходимото условие за 
това е известна историческа дистанция – представата за класически включва последо-
вателност и консистентност, завършеност, традиция, която се обогатява и живее през 
вековете; тя включва и правилно усещане за степенуване и йерархия, както и ясното 
съзнание за особена принадлежност на класика към една национална традиция, с кое-
то осигурява на нацията солидно, непреходно богатство. Но класикът не остава при 
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се откъсват от своята епоха. Те трансцендират контекста и историческите 
обстоятелства, в които са създадени, и съществуват сякаш извън времето. 

Всъщност това е много старо схващане, валидно далеч преди и далеч 
след Сент Бьов. Еxigi mоnumentum, идеята за не-религиозното, светско 
безсмъртие и вечност на поезията, която надскача обикновените смъртни 
дела, е наднационална и трансепохална автоидеология на литературата. Тя 
тръгва от Хораций и Овидий,21 преминава през Данте22 и Ронсар23, за да дос-
тигне до Гьоте, до „неръкотворния паметник“ на Пушкин и безсмъртието 
на „Моите песни“ на Вазов. Същината ѝ е в това, че поезията преодолява и 
отрича всяка темпоралност, надделява над смъртта, тленността и времето. 
Немският романтик Вакенродер пише в края на XVIII в.: „В самото себе си 
носи творението на изкуството своята вечност и не се нуждае от бъдеще, 
защото вечността означава съвършенство. Оттук – чужд на изкуството е 
онзи дух, който се старае върху всичко да наложи смътната сянка на смъртта 
и тленността. Смъртта и образът на бъдещата вечност са противоположни 
на истинското изкуство“. 

Не само поети, но философи и теоретици варират тази мисъл, и то в 
различни контексти и епохи: Според Хегел „класическо е онова, което 

традицията, а и традицията в случая не се разбира като „национален разказ“. Сент Бьов 
заявява: „Истински класик – иска ми се да чуя такава дефиниция – е писателят, който 
е обогатил човешкия дух, който действително е обогатил съкровищницата му, който го 
е накарал да направи още една крачка напред, като му е посочил някоя недвусмислена 
нравствена истина или е открил някоя нова, но вечна страст в човешкото сърце, привид-
но така познато и изследвано; който е предал мисълта, наблюденията си и откритията си 
независимо под каква форма, но със замах и сила, изтънчено и смислено, хармонично 
и красиво, който е говорил на всички със собствен и все пак общ стил, на нов език, 
но без неологизми, едновременно модерен и античен, съвременник на всички епохи. 
Такъв класик може би в даден момент изглежда революционер, но всъщност не е. Той 
не е разрушил всичко около себе си, съборил е само онова, което му е пречило, за да 
възстанови бързо красотата в името на реда и красотата” (Сент Бьов 1978).
21 „Тленни дела от мене искаш, аз търся немръкнеща слава/ Вечно по целия свят нека 
се пее за мен… стихът ще изтрае, додето/ Сетния ден на света всички земи заличи….“
22 В четвърта песен на „Ад“ Данте и Вергилий се озовават в Лимбо, преддверието на 
ада. Там, в прекрасен замък, някак отделен от адската безнадеждност, те се срещат 
с литературните класици на Античността – Омир, Овидий, Хораций, Лукиан. Така 
живият Данте става член на обществото на великите мъртви/безсмъртни поети, кои-
то съществуват в Лимбо, застинали в своята културна емблематичност, отделени от 
всякакви елински и римски обстоятелства и сюжети.
23 В стихотворението си „Към музата“, писано около средата на XVI в., Пиер дьо Ронсар 
повтаря традиционния античен топос за „безсмъртното поетическо дело“: „Завършен 
е труда, по-устойчив и твърд от стоманата. / Него не са в състояние да стрият на прах 
нито годините, / нито алчността на водите, нито отровата, / скрита в жалостта на твоите 
приятели/ в този ден, в който врагът на всичко живо затвори за последен път моите 
ресници, Ронсар няма да отмине напълно в гробния мрак, / по добрата част от него ще 
се съхрани за живот. / Винаги, винаги, отхвърлил праха на гробницата, / аз съм готов 
да летя жив над света и да славя долините, в които моят живот продължава, където 
лавърът венча моя жребий за вековете“.
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се покои в себе си, означава само себе и тълкува само себе си”. Томас Ст. 
Елиът повтаря Гьоте от „Литературното санкюлотство“ и в своето есе „Що 
е класик“ твърди, че класикът е връх на зрелостта на една нация, на една 
литература и на един национален език, не на последно място – завършек 
на една индивидуална зрялост: това му дава най-важното качество – да 
надскача локалните контексти и да бъде универсален, а не провинциален. 
Ханс-Георг Гадамер повтаря мисълта на Хегел: „класическо е онова, което се 
съхранява, защото означава само себе си и тълкува само себе си“ и добавя, 
че „класическото не е послание за нещо забулено, което тепърва се нуждае 
от тълкуване, то казва нещо на съвременността и сякаш го казва наистина 
на нея, сякаш е специално предназначено съобщение за тази съвременност“. 

Следвайки цялата тази вековна литературна автоидеология, можем да 
обобщим какво представлява класическото според една утвърдена „класи-
ческа“ представа: то не изразява историята, а я преодолява. Не се нуждае 
от разказ за пораждащия контекст, защото е саморазбираемо и тълкуващо 
само себе си. С постигнатото си съвършенство подобни творби шедьоври 
въздействат непосредствено върху читатели от всякакви епохи, с което 
преодоляват времето. Класическото става независимо от време, традиция 
и пр.; то не изисква контекстуализиращи обяснения, които да го направят 
разбираемо. 

Тази литературна идеология не остава само теория. Тя е и практика на 
четене на читателите от модерната епоха, в която се раждат националните 
класики: читателите на „Хамлет“ или „Отело“ съвсем не са само англича-
ни и не се нуждаят непременно от задълбочени знания за колониализма 
и елизабетинската епоха, за да се вълнуват от Шекспировите творби. За 
да четеш Данте, не е нужно непременно да си навлязъл в тънкостите на 
враждите между гвелфи и гибелини, за да разбираш „Фауст“ (освен ако не 
си специалист, литературен историк), не е нужно да си навлязъл в средно-
вековните германски предания, нито са ти нужни подробни сведения за 
немския Sonderweg (особен път); за да потънеш в Толстой или Достоевски, 
не е задължително да си свърхинформиран за руския нихилизъм, отмяната 
на крепостното право, разночинството, за руския социализъм и анархизъм, 
за цареубийствата. Е, вярно, че някои неща в тези класически произведения 
„не тълкуват сами себе си“ и не са лесно разбираеми за новите публики без 
реално-исторически коментар, но за да бъдат разбрани, стигат и малкото 
лаконични бележки накрая… 

Това, че класиката „преодолява времето“ и не се нуждае от дълбок и под-
робен разказ за историческия контекст, се подкрепя не само от читателски-
те, но и от световните издателски практики. По този деконстекстуализиращ 
начин се издават безбройни антологии на националните или световни 
поезии. В тяхната композиция е възможно да са споменати периоди и сти-
лове, в бележките им може да има известен неизбежен реално-исторически 
коментар, но в последна сметка отсъства подробен разказ: „съкровищата“, 
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които те предлагат, не се нуждаят от него. Красноречив е и българският 
пример: в края на 70-те и началото на 80-те години издателство „Народна 
култура“ стартира поредица „Световна класика“, в която от 1978 до 1994 
бяха издадени над 200 заглавия на шедьоври от най-различни страни и 
епохи: те, разбира се, не разчитаха на обединяващ исторически разказ, 
нямаха такъв и не можеха да имат такъв. Практиката и на българското 
социалистическо издателство невидимо се управляваше от същата идея: 
Гениите и Шедьоврите надскачат своята епоха и обстоятелствата, които 
са ги породили, превръщат се във „вечна съвременност“, могат да бъдат 
издавани заедно в поредица така, както заедно са Данте, Омир, Вергилий, 
Хораций и Лукиан в Лимбо. 

* * * 
Борис Йоцов (който в това отношение просто следва българската акаде-

мична традиция) не споделя тази разпространена идеология на класичес-
кото. При него имената и произведенията не могат да бъдат отделени от 
Големия български разказ (в случая се абстрахираме от конкретния негов 
вариант, който има своите „духовно-героически“ и „расистки“ отклонения). 
Това значи, че за подобен възглед големите български литературни творби 
не застиват като извънвременни Шедьоври, надскачащи и преодоляващи 
времето, пораждайки по този начин саморазбиращ се и самотълкуващ се 
смисъл. Казано хегелиански, българските шедьоври не се „само-покоят“ 
в себе си, а са контекстуално-исторически зависими, те изискват от своя 
читател дълбоко потъване в българската история, в Пътя. 

 За сметка на това обаче този духовно-исторически Път е загубил своя 
характер на хаос от случайни исторически обстоятелства и събития и сам 
е придобил дълбинен, почти мистичен смисъл – той е „Път“ със съдбонос-
ни за нацията характеристики, Път Смисъл. И великите произведения и 
автори не могат да придобият смисъл извън него, те са негов „израз“ и 
„връх“, устояват единствено в неизбежната си връзка с наративната рамка, 
производител на истински значения. В такъв особен контекст шедьовърът 
не трансцендира историята, а я въплъщава – той е неотделим от разказа за 
„духовното възраждане, израстване и самоосъзнаване“ на Нацията. 

Както споменахме, това създава условия за потенциален конфликт 
между една вътрешна и една външна на българската литература гледна 
точка. Докато за първата класици са тези, които изразяват времето си и 
тайния смисъл на неговото духовно развитие, то скептици, чужденци и 
зложелатели биха казали, че всичко това просто значи едно: българската 
литература няма класици. Няма такива автори и произведения, които да 
надскачат време и обстоятелства, да са безсмъртно и вечно съкровище, 
непосредствено достъпни за всички читатели. 

Хора като Борис Йоцов обаче никога не биха приели това. Те ще си 
останат убедени и яростни защитници на тезата, че българският духовен 
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път има своите „чудни постижения“. 
Всъщност вътрешната гледна точка променя мястото, на което да се 

търси „съкровището“. За литературните историци от Балан до Йоцов то 
вече е не толкова в индивидуалните гениални постижения, колкото в ко-
лективните такива. Не Геният, а гениалният Народ е създал велики произ-
ведения. И както видяхме (виж бележка 4) „Своето, Великото и Вечното“ е 
тук, само трябва да се научим да го виждаме. Според първия литературен 
историк Балан например то трябва да бъде търсено не у Ботев, Вазов или 
Пенчо Славейков, дори не във фолклора – защото е кристализирало в самия 
български език: „езикът е най-великото произведение на всякой народ”. В 
други случаи (например цитирания Оджаков) великото колективно про-
изведение вече съществува и то е интегралният българския фолклор, епос, 
равностоен на Омир, съкровищница от духовни блага. Според особения 
случай „Боян Пенев“ колективното постижение всъщност е проблематич-
но: концентрирано е в българския реализъм, рожба на българската трез-
вост – и на двете предстои да бъдат преодолени от индивидуално духовно 
творчество, т.е. от бъдещи класици.

* * * 
Борис Йоцов никъде не е формулирал мисли за българската класика 

по експлицитен начин. Но ако го бяха запитали специално, той сигурно 
би отговорил, че най-великото произведение на българската литература 
е смисълът на нейната тайна история – то е в това самопостигане, в тъм-
ното израстване на българското самосъзнание, оказало се връщане към 
славянската „расова“ прародина. Отново това „чудно постижение“ не е 
произведение на един или друг велик Гений, а е създадено от колектива, 
като постиженията на един или друг автор са само негови етапи, знаци, 
фигури и префигурации. Величието не е самостоятелно, а зависи от Ве-
личието на „Свещената история“ на Нацията – те са класически и ценни 
само доколкото дълбоко и непосредствено изразяват нейната расово-ис-
торическа-духовна тайна. 

За пример можем да привлечем онова, което пише Йоцов за Пенчо 
Славейков, който и в неговите очи е най-близо до класик: 

И днес, във време като днешното, когато сме повече от всякога в плен 
на Голиата, губейки смисъл за духовните ценности; когато, поставени от 
векове на световен кръстопът, търсим брод за утрешния ден и копнеем 
по избраници вождове, за да тълкуват пред Бога нашите най-скрити по-
мисли, днес ние чувстваме дълбоко, че е жизнена необходимост за нас да 
се връщаме към великите покойници и да общуваме с тях, да се връщаме 
към Пенча Славейкова и да общуваме с него, за да почерпим надежда и 
упование, за да намерим себе си, за да доуясним смисъла и оправданието 
на своя живот. Че ние знаем колко много мъртвите властвуват над нас, 
живите! И Славейков владее душите с най-чисти, най-възвишени завети. 
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Това значи, че нам предстои да направим неговата поезия свое евангелие, 
свой живот, да дотворим незавършения от него храм. Сиреч да творим, 
да създаваме повече красота в живота си, да не бягаме от страданието, а 
да го живеем като подготовка на нашето възвисяване, да бъдем силни по 
дух и чисти по сърце, да бъдем херои и когато сме в мрака на бездната, 
да копнеем по идеал, който е лъчезарие на божествената премъдрост. 
Още: да обичаме живота, живота подвиг, да обичаме човека и да търсим 
в него Бога, да обичаме света, но още повече народа си и неговото слово. 
И с него, със Славейкова, воина на българското слово, да бъдем винаги 
будни, на стража, готови за борба – борба за българска реч, и за оная 
нейна гръд, която я е откърмила, за оня кът от земята, който ни е отреден 
като народ под слънцето да творим Божия рай, борба възвишена за онова, 
което ни е най-скъпо, най-свято, най-мило, както казва вдъхновеният 
поп Матей в „Кървава песен“ – България, България на Пенча. 

В този дълъг цитат фигурата на Класика е отклонена от тази на „духов-
ното съкровище“ и „Гения, който от природата дава правила на изкуството“ 
(Кант) и e приближена до фигурата на Вожда. Пенчо Славейков не се е 
разтворил в своите произведения шедьоври – самопокоящи се и самораз-
биращи се хармонични светове. Той е превърнат в автор на колективни мо-
рални послания към Нацията, който ѝ помага да намери себе си и я „води“ 
по нейния предопределен духовен път. Т.е. класикът не е гениален уникум, 
дошъл от природата (Кант), а по модела на Гьоте и Елиът е нейният зрял 
връх израз и остава пример и модел за колективен духовен подвиг, гарант 
на истинския „завет“. Мисията му е, че е прояснил смисъла на колективната 
история – и Йоцов дава за пример Пенчо Славейков, който учи българите 
на копнеж по идеал, сила по дух, устойчивост на страданието, героически 
стоицизъм и пр. Така класикът не само не е откъснат от история и нацио-
нален контекст, но е слят с техния най-интимен, велик и таен смисъл, на 
който е изразител, прояснител, модел и гарант, компас за вярно развитие 
на „ние“, на цялата нация. 

Сравнено с класическата автоидеология, описана по-горе, това прилича 
на някакво „мистично историзиране“ на фигурата на класика. Той вече 
не преодолява времето, тленността и случайността със своите произве-
дения, не лети над векове и исторически обстоятелства, а романтически 
потъва обратно в „най-великото колективно произведение“, в ядрото на 
тайнствения и същностен смисъл на историческия разказ. Задачата му е 
да пази мисията и завета на тази история, да я изразява. Според Йоцов за 
българите такъв класик водач е изключително актуален и за задачите на 
трагичното „днес“, тъй като изразява вярно и дълбоко националния дух 
(или „раса“ – при Йоцов тези метафори са почти синонимни). Истинският 
класик ражда поезия, която има шанс да стане „национално евангелие“. 

Тук скептиците и чуждите зложелатели биха се подсмихнали: „такъв 
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„класик“ ще си остане затворен в своя национален, т.е провинциален свят 
и с това ще бъде неразбираем за другите. След като става национално 
евангелие, биха казали те, значи не може да стане световно съкровище. 

* * * 
Добре е да си дадем сметка и за още нещо. Апологията на Пенчо Славей-

ков, която прави Йоцов, привидно повтаря мислите на поета за „Избраний“. 
Всъщност не е така, за разлика от Пенчо Славейков тя не привилегирова 
таланти и избраници, а примирява малки и големи. Дори и най-незначител-
ният, лишен от особен талант книжовник, дори графоманът, който Пенчо 
Славейков презира и иронизира и за който Нешо Бончев е изобретил израза 
„дяволско хороигрище“, имат място в националния разказ от Борис-Йо-
цов тип. Това по никакъв начин на може да се каже, за „краткия очерк за 
основния смисъл“ на недонаправената българска литература, предприет 
от Пенчо Славейков в „Българската поезия. Вчера и днес“ и в „In corpore“. 
Според Славейков българската литература се намира в пашкулния период 
на своето развитие, той обявява всичко написано дотогава не за литера-
тура, а само за писменост, сурово градиво за бъдещето; при това той не се 
посвенява да го обяви за гнило градиво, гнилак (Славейков 1959: 184–185). 

Но ако при Пенчо Славейков подобни книжовници се подиграни и 
отхвърлени, при Йоцов всеки от тях e ценен, защото изразява парченце 
от тайната на българската съдба. Ето още един дълъг цитат от „Пътят на 
Българското възраждане“:

Кой не би казал, че пътят на Българското възраждане минава през вър-
ховете на българския творчески дух, през живота и делото на неговите 
най-видни и крупни представители? И наистина, говорим ли за нашето 
минало, винаги имаме пред погледа си ярките имена, големите личности, 
белязаните от съдбата и историята. В преклонението си пред подвига ние 
сме свикнали да търсим само великото, възвишеното, което е спечелило 
признание, слава, което е утвърдено от историята и е посочено за почуда, 
назидание, образец. А всеки народ с пълно основание се прекланя пред 
избраните си личности – не само защото е възпитан така, но и защото 
чувствува, че той се изявява и изразява чрез тях, че тe са осмислили и 
осмислят жизнения му път. И колкото един народ е по-издигнат духовно, 
толкова повече търси тия личности, живее с тях, следва техните завети, 
защото долавя дълбоко в душата си, че така той най-добре се осъзна-
ва, по-лесно добива правилна представа за себе си, по-вярно следва 
своя ход, намира по-здрава опора в дни на падения и възвишения. И в 
увлечението си на почит и преклонение той често забравя множество 
труженици, херои в обикновения живот, които всъщност разкриват 
не по-зле от другите, със своята множественост, неговото нравствено 
битие. Сякаш и на историческата сцена, ако бъдеш херой, бъди пръв и 
голям, ако не искаш да падне над тебе скоро забрава. Народът отива дори 
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и по-далеч – забравя себе си, сиреч не си спомня какво той е извършил 
собствено в потока на вековете, готов е да мисли, че той не е играл почти 
никаква роля в историята. Нищо чудно, когато има историци и фило-
софи на историята, които признават едно творческо развитие, което се 
дължи изключително само на личността. Бихме отишли твърде далеч, 
ако поискаме да разгледаме положенията на идеалисти и материалисти 
във философското разбиране на историчната действителност. Трябва 
да отбележим, че европейската култура, рационалистична и индиви-
дуалистична, е изработила предимно култа на личността, но не и култа 
на народа, на колектива. Затова повече търсим хероите, а рядко поис-
кваме да видим народа като херой. Оправдаваме се, като казваме, че в 
личността чествуваме самия народ. Забравяме, че тоя народ можем да 
почувствуваме във всичкото му величие и в неговото сиво, делнично 
битие, в необикновеното на обикновените му синове, които също така 
могат да бъдат големи и велики в един миг от живота си или в един свой 
земен подвиг. Зависи от това – с какъв поглед ще мерим и ценим. Ето 
защо – като говорим или като си спомняме, или като внушаваме култ 
към Паисия и Софрония, към Берона и Априлова, Неофита Рилски и 
Неофита Бозвели, към Раковски и Славейкова, Каравелова и Ботева, не 
бива да забравяме другите техни събратя по перо и меч, по дело и участ. 
За да стигнем до върховете, трябва да пребродим през сипеи и урви. 
Пътят на нашето Възраждане минава през страданията и надеждите на 
множество незнайни, малко известни, забравени – по-рано или по-къс-
но. Да се спрем на това незнайно множество, да вникнем по-дълбоко в 
неговата същност, да изтъкнем в няколко характерни имена неговото 
смирено и мълчаливо величие – то е все едно да се нирнем в душата на 
народа, да разберем хероичните ѝ прояви в повсеместното всекидне-
вие и да си уясним защо тя е могла да излъчи из своите недра великани 
на подвига и на идеала. Кой си спомня за Атанаса Николаевич и Ивана 
Замбин, които с препоръката на Софрония молят руския император 
Николай I, стигайки в Петербург, за освобождението на родината? Или 
за Дим. х. Тошев, който замисля бунт за свобода? Или за простия чизмар 
Кочо, когото знаем само от бляскавата ода на Вазова? Ами за поп Тодо-
ра от Враца, съвременник на Паисия, който пише и преписва книги, за 
да буди духовното същество на своя сънародник? Или за Анастаса поп 
Петров-Границки или Стефан П. Николов Изворски, скромни учители, 
които са вдъхновили не един младеж за обич към родината? Или пък за 
издателя и книжаря хаджи Найден Йоанович от Татар Пазарджик, който 
проправя път на българската книга до сърдцето на българския читател? 
Или за Тодоран Божилов, който отива в Цариград, за да издейства раз-
решение за възобновка на манастира „Св. Крал“ в Люлин – стои и чака 
там, но не се връща в Горна Баня без него? Толкова много подвизи, които 
отдавна са забравени, които гинат по прашните лавици на библиотеки и 
архиви, че е невъзможно дори и да се помнят. Посоченият път на Бъл-
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гарското възраждане изяснява и неговия смисъл. Той определя и каква 
трябва да бъде нашата относба към него, към дела и дейци, към днешния 
ден на нашата действителност.

Горният дълъг цитат ясно показва, че за разлика от Каравелов и Ботев, 
от Нешо Бончев и Пенчо Славейков Йоцов не желае да отхвърли или пре-
небрегне онези книжовници, които не са талантливи. Разказът за „Пътя 
на народа“ им отделя подобаващо се място на „скромни труженици“ с 
„мълчаливо и скромно величие“ в контекста на народния духовен геро-
изъм. Всъщност литературният историк от този тип не се интересува от 
селективен списък с велики произведения, имащи самостоятелна духов-
но-естетическа стойност и надскачащи времето си. Той се интересува от 
„свидетелствата“ на всички изтъкнати и забравени, видими и невидими 
труженици на българския народ, направили крачки по неговия съдбовен 
исторически път. Те не заслужават културна смърт, всички невидимо се 
оказват важни, „не бива да бъдат забравени“. Йоцов не се вълнува от въп-
роса за правилния подбор на списъка с велики автори и произведения, 
имащи самостоятелна духовно-естетическа стойност: той изглежда го-
тов и той няма намерение да демистифицира нито едно име от него. Той 
се интересува и от Паисий, Ботев, Вазов, Константин Величков и Захари 
Стоянов, от Пенчо Славейков и Алеко Константинов, но не по-малко и от 
всевъзможните свидетелства за „чудни постижения“ и „крупни победи“ на 
малките хора. В неговите очи Произведение е самата История (духовният 
път-подвиг-връщане към расата), а автор и колективен херой е Народът. С 
този романтически ход смисълът бездна на българската класика се оказва, 
че не е в произведенията, а е в колективния Разказ. Канонът, разбиран като 
селекция, подбор „по величие“, почти изчезва, изборът между гениално, 
талантливо и бездарно губи основания и се разпада, всмукан от смисъла 
на „най-великото Произведение“. От своя страна Разказът за духовния 
път на нацията е придобил отвъдобстоятелствени и неслучайни духовни, 
расови, дори мистични обертонове. 

И ако трябва във финала да сумираме възгледите на Йоцов за канона, ще 
се наложи да кажем, че за него списъкът с автори и произведения, които 
съставляват проблематичната преди цялост „българска литература“ тряб-
ва да се състои от… всички, които литературната история познава, както 
и всички, които ще опознае – ще изрови и изучи. В него са включени не 
само известни автори (Йоцов повтаря тук най-традиционната селекция, с 
нищо не отличаваща се от тази при Балан и Боян Пенев, той даже прибавя в 
своите съчинения модерни имена). Но там са и съвсем скромни писатели, 
които с нещо за допринесли за „чудните духовни постижения“. Йоцов не 
би казал никога за Кръстьо Пишурката, че одите му са „на баба си на хур-
ката“. Книжовници, подобни на даскалския поет, са придобили при него 
вече „литературноисторическо“ и „културно-историческо“ значение, те са 
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„невидими херои“, въпреки че талантът им е съмнителен. Малозначителни 
като автори, те илюстрират Смисъла и Дълбочината на Разказа, придават 
му плътност. Да приведем още един цитат: 

Най-после, ценейки великите свои синове, съвсем забравяме малките. А 
нравственият смисъл тук е – да се стремим да станем толкова възвисени, 
че да умеем да ценим тихия, скромния труд, оная непрестанна упорита, 
планомерна работа, която изпълняват хилядите безименни херои в жи-
вота, работа, която твори благоденствието, благополучието, величието 
на българския народ. Защото, когато ценим тоя незабелязан хероизъм, 
ние ще можем да прекланяме смирено и мъдро глава и пред националния 
херой. А тачейки славянския момент в нашата култура, мирния културен 
подвиг, скромната работа на Божията нива – ние отдаваме почит на своя 
народ, който чрез всичко това осмисля своя път – ние се прекланяме 
пред българските завоевания, пред неговия творчески дух. Ето един от 
най-хубавите завети на Българското народностно възраждане.

Така талант и бездарие смирено се сливат в общия смисъл на „мирния 
културен подвиг“, а Народът се оказва не само единствен Херой, но и 
единствен Автор, производител на смисъл, а българските писатели имат 
значение, доколкото разработват общонационални символи (например 
Балкана) или „проясняват“ образа на героичния, битовия и политически 
българин и неговата „расова душа“ (Йоцов 1933: 1–15). Това пък води до 
едно всеобщо примиряване на политически и художествени противници, 
както и до примиряването на непримирими художествени програми в 
рамките на Разказа Канон: вражди и художествени противоречия изчезват 
в примирителната всеобхватност на наследството. Което впрочем води и 
до литературноисторически неточности.24

* * * 
Свое особено значение при подобен тотално инклузивен антиподбор 

има и „славянско-расовият“ момент. Той, от една страна, дава колективна 
мощ на малкия български народ херой, осигурява му онтологична основа 
и посока. От друга, осигурява на българите един първоначален общосла-
вянски духовен подвиг – това е делото на първоучителите св. св. Кирил и 

24 Типичен пример е радостният начин, по който Йоцов описва рецепцията на „Записки-
те“: „Посрещната радостно от читателския свят, тя бива препоръчана да бъде „настолна 
книга“ на всеки българин, както се изразява Добри Петков, известният български по-
литически деец. И наистина поколението, което най-напред се запознава с тая книга и 
дава ласкавата преценка, не се измамва: тя става, наред с „Под игото“ на Иван Вазова, 
една от любимите книги на българския народ“ (Йоцов 1940). Тук напълно е пренебрег-
нато реалното отношение на Вазов и на Пенчо Славейков към „Записките“. Те, както 
е известно, смятат този мемоар за „суров материал“ без художествени достойнства и 
водят своеобразен жанров спор със „Записките“ за осмисляне на Априлското въстание 
чрез романа „Под игото“ и поемата „Кървава песен“.
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Методий, което е устойчива линия в българската духовна история, с която 
българите никога не са скъсвали25. Това първо постижение дава изначално 
величие на българската духовна история. То стои като велик български 
принос в точката на културното раждане на славянството и задава кое-
фициент на значимост. Оказва се велика заслуга, задаваща достоен тон на 
българския разказ от самото му начало26. Това дело е една първоначална 
велика творба, съкровище, което гарантира надлокалната значимост на 
цялата българска литературна история: към тази славянска традиция, 
която всъщност е българска, трябва да се връщаме. Така теорията за „ра-
сова връзка“ със славянството накрая завършва не с расистки, а с вазовски 
резултат: всъщност българите са дали на славяните тяхната книжовна реч 
и писменост, заслугата се оказва не биологична и расова, а културна… 

Вместо заключение
Обобщено казано, пред нас е нормалиризиран и институционално ус-

покоен културно-исторически и литературноисторически разказ, който е 
погълнал селективността на канона и го е превърнал във „всеканон“, т.е. в 
почит, памет и тълкуване на всички книжовни свидетелства, без подбор 
по ценност и талант. „Великото“ и Пенчо-Славейковият „гнилак“ парадок-
сално са обединени по ценност. Между видимата слава на избраниците 
и невидимото величие на обикновените труженици герои няма особена 
разлика – те са обединени във великото Произведение на единствения ав-
тор герой, историята на духовното себенамиране на Народа в славянското 
море, на което той е дал начало. 

Тази непоклатимост и литературноисторическа плътност на канона 
съответства и на стабилното институционализиране на българската и 
славянските филологии, които вече имат своите катедри, ясен учебен 
план, литературни истории и учебници. Нестабилността на българската 
литература е нормализирана и стабилизирана, академичната институция и 
образованието са превърнали този преди проблематичен предмет, наречен 
„българска литература“, в непоклатим, а Борис Йоцов е един от професо-
рите и преподавателите, от онези homo academicus, които правят това.
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Abstract: In this article, attention is directed to two of  Boris Yotsov’s diverse presences 
in Bulgarian literary history – the poet's early literary pursuits and his scientific-
philological reflex to Bulgarian (early revival, symbolist) and Slavic (mainly Czech 
and Russian) poetry. The object of  the research is, on the one hand, the first artistic 
publications of  the student B. Yotsov (written in the period 1912 – 1920) and, on the 
other hand, the historical-critical articles, studies and prefaces revealing the poetic 
pursuits of  famous authors such as D. Chintulov, H. Angelov, L. Karavelov, G. S. 
Rakovski, Hr. Botev, Iv. Vazov, N. Liliev, P. P. Slaveykov, D. D. Minaev, I. Volker, P. 
Bezruch and others. Scientific curiosity led to the unfolding of  the uncommented and 
hitherto unstudied handwritten poems of  Boris Yotsov in the Archive State Agency – 
Sofia. The massive personal fund offers a different and unknown view of  the literary 
work of  the young poet.

Key words: poet and critic Boris Yotsov; Bulgarian Renaissance poetry; Bulgarian 
symbolism; first publications; Czech and Russian poets, manuscripts, unknown poems

С настоящата статия бих искала да обърна внимание към две от разно-
посочните присъствия на Борис Йоцов в българската литературна 

история – като поет и като критик и преводач. Сами по себе си двете 
културни роли са достатъчно завършени и всеобхватни, но по нов начин 
могат да бъдат осмислени, като биват взаимно разчетени в проследява-
нето на прехода между тях, на влиянието на литературата върху литера-
турнокритическите изследвания и обратно. От едната страна на обектива 
стоят ранните творчески занимания на поета Б. Йоцов, вдъхновени от 
различни български и световни образци, а от другата страна, без да бъде 
противопоставен, е научно-филологическият му рефлекс към поезията, 
главно българска (ранновъзрожденска, символистична) и славянска 
(предимно чешка и руска). Ето защо изследователските търсения се 
опитват да обхванат накратко както първите художествени публикации 
на студента Б. Йоцов, така и историко-критическите статии, студии 
и предговори, разкриващи поетичните търсения на известни автори 
като Добри Чинтулов, Харалан Ангелов, Л. Каравелов, Г. С. Раковски, 
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Хр. Ботев, Ив. Вазов, Н. Лилиев, П. П. Славейков, Дмитрий Д. Минаев, 
Иржи Волкер, Петър Безруч и др. 

Любопитно е да се проследи пътят на младия поет Б. Йоцов и ран-
ният му досег с поезията успоредно с по-нататъшното му развитие на 
учен и преподавател, чиито проучвания засягат основни проблеми на 
българските и славянските поетически образци. Докъде достига поет-
ът Б. Йоцов и откъде започва критикът Б. Йоцов; преплитат ли се и по 
какъв начин двете роли; защо и днес остават малко познати и подми-
навани първите поетични опити на един от най-значимите българисти 
и слависти на XX в.? Това са само част от въпросите, които провокират 
настоящия интерес и които предполагат проблематизиране и подкана 
към дискусия върху отделни аспекти от научното и литературно нас-
ледство на Б. Йоцов.

В литературнокритическия преглед на Васил Добринов „Най-млада-
та българска литература“ на поета Б. Йоцов е отредено първостепенно 
място веднага след въвеждането на Теодор Траянов, Николай Лилиев, 
Людмил Стоянов и Димчо Дебелянов. Критикът дава за пример един-
ствено стихотворението на Б. Йоцов „Гарван“ (1913, сб. „Одрин – Ча-
талджа”), за да обоснове мнението си за творческите възможности на 
младия поет: „Не по-малко надежди възлагат и на Борис Йоцова. Аз имам 
предвид само едно негово стихотворение „Гарван“. В него има широк 
замах, силно поетическо чувство и стил, издържан до край, какъвто има 
само у най-добрите работи на младите поети“ (Добринов 1915: 3). Това 
е всъщност първият критически отзвук за Б. Йоцов само две години 
след като той започва да пише и публикува художествени текстове в 
периодичния печат. Научнообзорният рефлекс на В. Добринов, макар 
да е съвсем лаконичен и справочников, контекстуализира лирическите 
произведения на Б. Йоцов и ги обвързва исторически и тематично с 
поезията на българския символизъм. 

Все пак пресилено е да се мисли, че дебютните творби на Б. Йоцов 
получават необходимата читателска и критическа рецепция в България 
през първите десетилетия на XX в. Напротив, по-скоро има епизодични 
изключения и тук става дума за отсъствието на рецепция, за пълното 
пренебрегване на поезията му от критическия поглед. Причината за това 
не може да се генерализира само със зачеркването и премълчаването на 
поета Б. Йоцов по политически причини. Осъждането и екзекутирането 
му (1945) от новата власт след Втората световна война, разбира се, зада-
ват насоката за подминаването на творчеството му, но все пак критиката 
не го забравя напълно и се спира върху научните му изследвания върху 
българската, славянската и европейската литературата. 
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Борис Йоцов дебютира с поезия веднага след гимназиалното си за-
вършване – тенденция при немалко автори, които посягат да пишат и 
да публикуват първо с художествени текстове и едва след това, задъл-
бочавайки се по-сериозно в литературноисторическата и теоретична 
сфера, преминават или/и съчетават с научни изследвания. Отвъд по-
литическите рестрикции се среща подобна тенденция: критическата 
рецепция да маргинализира тези първи и спорадични опити в поезията, 
още повече ако те не продължават във времето, ако няма поне една 
издадена стихосбирка и ако зрелият период на автора, както е при Б. 
Йоцов, се свързва с друга сфера. И ако първите две причини за липсата 
на критически отзвук за Йоцовата поезия, най-общо съотнесени към 
политическата цензура и невидимата публичност на начинаещия 
автор, са по-скоро обективни, то третата – поетическият талант, е 
от не по-малко значение и не е така безспорно очевидна. 

Изпреварвайки изложението, още тук бихме искали да поставим 
акцент върху силата на филолога и учения Б. Йоцов, върху широкия 
изследователски размах и задълбочения и внимателен прочит на бъл-
гарската и световната литература. И съответно хипотезата, че стъпките 
на поета са по-скромни и не така ярки в своето развитие както спрямо 
научните студии, предговори, послеслови, съпоставителни анализи 
за поезията, така и спрямо запомнящите се поетически почерци на Н. 
Лилиев, Т. Траянов, Д. Дебелянов, П. П. Славейков, Ем. Попдимитров, 
П. Яворов, Хр. Ясенов.

Естетическите и философските възгледи на Б. Йоцов се вписват в 
българската символистична лирика, дори бихме казали, че поетът е 
един от най-ревностните и последователни нейни читатели, познаващ 
детайлно и концептуално художествените насоки, образната система, 
тематичните ядра, стихосложението на символистите. Несъмнено имен-
но тази поезия вдъхновява Б. Йоцов и го провокира да напише през 1912 
г. първите си стихотворения „Радост“, „Бричебор“, „Лора (балада)“ (в. 
България, № 39, 71, 85), „Из улицата“, „Теменуга“, „Конник“ (Ф. 202К, оп. 
I, а. е. 62). Творбите му не са нито моментно студентско увлечение, нито 
са малобройни. Писани между 1912 и 1921 г., стиховете отразяват едно 
десетилетие от творческия път на Б. Йоцов – път, който рязко прекъсва 
с началото на академичната и научната му кариера, и едни от първите 
му литературоведски интерпретации в периодичния печат: „Неволята 
у Славейкова“ („Огнище”, 1921, № 2, с. 52–59), „Чувство и образ у Димчо 
Дебелянов“ („Златорог”, 1922, № 8, с. 434–445), „Българските балади на 
Теодор Траянов“ (сб. „Одрин”, 1923, с. 52–63), „Стихът на Николай Ли-
лиев“ („Златорог”, 1926, кн. 2–3, с. 75–88) и др. Теоретичните познания 
на Б. Йоцов върху българското стихосложение проличават още с изоб-
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разените формули на тристъпен амфибрахий по ръкописите на някои 
от стихотворенията му. 

И днес по инерция българските читатели продължават да не позна-
ват художественото и научното творчество на Б. Йоцов. Няма почти 
никакви критически рефлексии, дори и наличните взимат на фокус не 
самите творби, а контекста около тях. Стихотворенията са важни само 
защото са първи опити на писателя, учения и политика. На стихотворе-
нията „Капки сълзи“, „На юг“, „Гроб“ (в. „България”, 1913, 29 април 1913, 
№ 172, с. 1.) и „Прокоба (На брат ми Никола)“ (в. „България”, 1913, 20 
юни 1913, № 220, с. 1.) се обръща внимание заради посвещението на Б. 
Йоцов: „На гроба на брата ми Никола, студент доброволец, убит на 18 
март т.г. и погребан при с. Ялос, на брега на Мраморно море“. В същата 
насока са и беглите обзорни преповтаряния на бележките на самия Б. 
Йоцов към стихотворенията му „На Пенчо Славейков“ и „Гроба на поета 
П. Славейкову“ (в. „България“, № 200 и 206, 29.05.1913 и 6.06.1913) по 
повод годишнина от смъртта на поета. Оказва се, че критиката проявява 
интерес главно към надгробните стихотворения на Б. Йоцов. Това са 
творби в траур, написани с повод; творби с обществено-политическа или 
културна кауза. Един от малкото критически коментари върху Йоцовата 
лирика е на Р. Дамянова: „Поетичните му опити отразяват поетичната 
практика от първите десетилетия на XX в. – с баладични мотиви, цветя, 
борове, с типични чувства на тъга и копнеж“ (Дамянова 2019: 10). 

Оставеното от Б. Йоцов литературно наследство всъщност не е никак 
малко като обем и има своите художествени достойнства. Отделните 
публикувани стихотворения са около 50 на брой и имат отделни тематич-
ни цялости – военно-патриотични, романтично-любовни, символистич-
ни, импресионистични, фолклорно-митологични и др. Обособяваното 
на творбите в отделни цикли според мотивите дава повод да мислим 
разпръснатите през годините творби в една цялост, като неиздадена 
стихосбирка на Б. Йоцов. Един от резултатите от работата по проек-
та „Българският литературен пантеон и славянският свят в научното 
наследство на Борис Йоцов: реконструкция на идеите“ е включването 
на стиховете му във втори том, книжка първа от съчиненията („Борис 
Йоцов. Нова българска литература“, 2022): „Подредени са според годи-
ните на излизане и така най-добре може да се проследи как е протичал 
творческият процес при Йоцов, кои са темите през годините, които са го 
вълнували“. Чрез изданието читателят вече има относително цялостен 
поглед върху Йоцовата поезия като част от новата българска литература. 

Доскоро личните ми наблюдения върху лириката на Б. Йоцов бяха 
въз основа само на публикациите му. Оказва се обаче, че масивният 
личен фонд в Държавна агенция „Архиви“ предлага съвсем различен 
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и напълно непознат поглед върху така или иначе скромно проблема-
тизираното литературно творчество на писателя. Първоначалното ми 
проучване и сравняване между ръкописните и публикуваните поети-
чески текстове ми дава основание да твърдя, че в архива на Б. Йоцов 
се съхраняват неизвестни стихотворения и чернови както на едни от 
първите му литературни опити, така и от целия му процес на писане през 
годините. Само една архивна единица (Ф. 202К, оп. I, а.е. 62) съдържа 
100 документа, от които близо 90 са непознати досега стихотворения, 
които не се припокриват и не са чернови на текстовете в периодичния 
печат. Тук се срещат още две стихотворения. Едното, чието заглавие е 
„При Мраморно море“ (Ф. 202К, оп. I, a.e. 62, л. 8), е посветено на брата 
на поета – художника Николай Йоцов (1892 – 1913), убит по време на 
Балканската война при Чаталджа, и е една от най-ранните творби на Б. 
Йоцов, написана веднага след смъртта му (28 юли 1913, Враца). А дру-
гото стихотворение „[Вечер…]”(Ф. 202К, оп. I, a.e. 62, л. 4, 1912, Враца) 
е написано по повод смъртта на любимия му поет Пенчо Славейков. 
Последният стих е емоционално наситен с преобладаваща метафорич-
ност, с преплитането на демонични образи от ранната модернистична 
поезия – неразбраността на индивида от тълпата (напомняща самия 
П. Славейков) и предметната сетивност (препращаща към А. Далчев):

Вият се край камен кръст бръшляни –
Болнотраурни под всичките небета.
Черни букви в кръста издълбани –
„Пръст зарина тук мечтата на поета“

Интерес представляват трите ръкописни поеми на Б. Йоцов, които 
показват едно съвсем различно лице на поета. Това са лирическата по-
ема „Магдалена“ с християнски мотиви (Ф. 202К, оп. I, а.е. 67, без дата, 
19 документа), датираната епическа поема „Майстор Манол“ (Ф. 202К, 
оп. I, а.е. 68, 9.08.1914, 3 док.) и огромната поема в две части с антични 
мотиви „Пелагия“ (Ф. 202К, оп. I, а.е. 69, без дата, 36 док.). Не винаги 
почеркът е четим, някъде се забелязва бързопис, експресивно писане, 
задрасквания, чернови. Но си заслужава текстовете да бъдат извадени 
от архивните чекмеджета, нормализирани и издадени. Завръщането на 
Б. Йоцов в българската хуманитаристика минава именно и през работата 
с архивното му наследство, което отваря немалко „любими прозори“ за 
изследователите.

Голяма част от стихотворенията се отличават с висока степен на фол-
клорна стилизация, за това говори дори повтарящото се общо заглавие 
„Народни мотиви“, което обединява различни творби във вестниците 
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„България“, „Софийска вечерна поща“ и в неиздадените архиви. Не ви-
наги, но на места Б. Йоцов успешно надхвърля близостта с фолклорното 
начало, като преплитането с народното творчество не откъсва, а засилва 
на този фон индивидуалното присъствие и модернистичната поетика. 
Афинитетът на Б. Йоцов към българската народна поезия се засвиде-
телства не само от творбите му с фолклорни мотиви или от критиката 
му, но и от съхранените архивни документи в машинопис, включващи 
многобройни песни от масивните сборници с народни умотворения, от 
изданията със събрани съчинения на Ем. Попдимитров, на Л. Каравелов, 
на Б. Ангелов и М. Арнаудов и др. Ще посоча само два примера за уме-
лото взаимодействие между фолклорните мотиви и новото естетическо 
претворяване на екзистенциалните проблеми и кризи на героя. 

Единият пример е свързан с два текста, намиращи се в ДА „Архиви“ 
– това е народната песен „Майстор Манол“ (Ф. 202К, оп. II, а.е. 60, а.е. 
75–77; Народна песен; Из Б. Ангелов и М. Арнаудов, Българска народна 
поезия, 4 копия, с. 75–86) и отделно има друга архивна единица с ориги-
налната Йоцова поема с едноименното заглавие „Майстор Манол“ (202К, 
оп. I, а.е. 68, л. 1–3). Според мен тя не е цяла, защото номерирането от 
Б. Йоцов започва от римските цифри VII, VIII. Но по-важното тук е да 
се спомене, че поемата не само не съвпада с народната песен, мотивът 
за вграждането не е пренесен директно, напротив, тук изпъкват мо-
дерните идеи за мястото на индивида и фикционалния свят за сметка на 
песенната традиция. В лириката на Б. Йоцов се среща типичната модерна 
предметна лексика (патрони, трамваи, цигара, тротоари, улици, фенери). 

Вторият пример, който само ще посоча, е стихотворението „Нераздел-
ни“ („Съвременна мисъл”, 1914, № 1, с. 5–6). То влиза в интертекстуален 
диалог между Славейковата елегия „Калина“ (1895) или „Неразделни“ 
(1896, сб. „Епически песни”) и връзката с мотива „неразделни и в смърт-
та“. Ето краят на Йоцовата творба: „Какво ли става с нас – не знам, / но 
ти и аз самички сме в света; /и ти си тук – аз съм там, при тебе сам, о, 
моя красота!“. Тук се наблюдава умело трансформиране на фолклорни-
те сюжети и поетика в естетическо средство за изразяване на личните 
чувства и поетическите настроения.

Четейки поезията на Б. Йоцов, на много места се срещат христома-
тийните за символизма теми, изведени от М. Кирова: „темите за поета 
и орисията, за странника и неговата съдба, за самотата и отчуждението, 
за личността и тълпата, за бягството и завръщането, за родния дом и 
изгубената/намерената родина“ (Кирова 2003). Някои Йоцови творби 
не се открояват с естетическо пресъздаване на картината, а се движат по 
оста на клишето, функционалното боравене със символите и по-повърх-
ностното и директно внушение на идеята. Стихотворенията „Скръб“, 
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„Скръбта на гората“, „Мимолетен стон“, „Есен“ („То не беше ли Смъртта 
самотна? / Боже, боже в тишината стина.“) подобно на ранните Траянови 
творби „пораждат елемент на абстрактност и конвенционализиране на 
образа“, „най-общ катализатор на скръбното чувство, внушаващо пред-
ставите за вечен сън, неподвижна нощ“, „мълчание или чувство за есен 
в природата и човешката душа“ „хиперболизация на смъртта“ (Ликова 
1985: 315). Йоцовият лирически субект е сетивен и осъзнат, успява да 
артикулира психологическото си състояние, често преживява света 
около себе си посредством меланхолията. 

В стихове като „Желание“ („Меланхолно думи тъмни тям мълви“), 
„Пленник“ („Тъмен някой / Меланхолно /Из горите пей“), „Хризантеми“ 
(„Кротки хризантеми есенно поглеждат / И мъгла се в бледата градина 
стели. / Меланхолно те за топъл ден нареждат“) и „Жажда“ („Аз ще им 
нашепвам меланхолни рими“) лирическият аз е и поет – поет, потопен 
в бездънната самота и болезненото чувство за откъснатост. Героят е 
поет, идентифициращ се като индивидуалност през меланхолията. 
Поетическият свят е изграден с натрупването на близки образи, ин-
версии, експресивни определения, пищни и многосъставни епитети 
като „тихоскръбно“, „пламеноструйна“, „болнотраурни“ – все похвати, 
отличаващи поезията на символистите. Художественото претворяване 
на образа на смъртта е подсилено с „изскачането“ на редица хтонични 
животни, които насочват към страха, ужаса и погнусата, като скорпи-
они, червеи, гарвани, змии. 

Може да се обобщи, че по-характерни черти на Йоцовата лирика, 
присъщи и на българските символисти, са траурно-погребалните и 
меланхолично-носталгичните мотиви, без да се изключват идиличните 
и любовно-жизнерадостните му стихове. Критическият рефлекс на Б. 
Йоцов започва там, където поезията притихва, но страстта и талантът 
му се разгръщат с професионална лекота и отдаденост в научните му 
занимания.
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Abstract: Using the Boris Yotsov’s poetry, completely devoid of  its own value, this article 
examines a broader theoretical problem – the “collective language” as a strongly codified 
non-referential structure, such as the language of  Bulgarian symbolism after the 
revolutionary “crossing the bridge of  decadence”, made by Yavorov’s poetry in 1905-06 
(the language-Insomniacs). The weak youth poetry of  the student Yotsov is considered 
as the perfect manifestation of  this collective secession-decadent language, but also of  
other languages in Bulgarian poetry in such era: the tired-melancholic expression of  
“Dream of  Happiness” (P. P. Slaveykov), the quasi-folklore stylizations. – It is through 
this broader theoretical problem the specific features of  Boris Yotsov’s poetry in itself  
are examined closely that has not been done so far.

Key words: collective language, decadence, secession, symbolism

1. Биографичен контекст
В самото начало не би било излишно едно пояснение около наслова – 

защо „Борис Йоцов като поет”, а не „Поезията на Борис Йоцов” например? 
Логическият акцент е върху автора, а не върху самата поезия, защото тя 
представлява интерес само доколкото е една от формите на публично 
присъствие на фигура, чиито заслуги определено са в други области – 
сама по себе си, със собствените си качества, едва ли би заслужила дори 
минимално внимание. (Но това е една принципна уговорка, sub speciae 
aeternitatis, която по-нататък ще се опитам да наруша.)

Поезията заема най-ранния етап в живота на Йоцов. Той пише и публику-
ва стихове в продължение на около осем години – между 1912 и 1920. През 
1912 г. е на 18 години, през 1920 – на 26. Това, общо взето, е студентският 
период от живота му.

Първите си опити прави като гимназист в родната Враца. За това сви-
детелстват поредица най-ранни публикация от 1912 г., всичките във в. 
„България” – орган на Прогресивно-либералната партия. Тези най-ранни 
младежки стихотворения не остават незабелязани. Сам той свидетелства 
в едно късно интервю, че едно от тях – „Бричебор” – „обърнало особено 
внимание” и компонистът Петко Стайнов дори „искал да му постави му-
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зика” (Бръзицов 1943: 68).1
Йоцов продължава активно да пише и публикува поезия и след това, 

докато е студент в Софийския университет – първоначално в специалност 
„Славянска филология“ (1913 – 1918), а след това „Право“ (1918 – 1920).

След дипломирането си за кратко е гимназиален учител (1920 – 1923), 
преди да се насочи към академичната кариера, когато през 1923 г., като 
асистент на Боян Пенев, заминава на поредица специализации в редица 
водещи славистични центрове в Европа, където се изгражда като един от 
изтъкнатите български учени слависти. Оттук насетне писането на поезия 
престава да има значение за него в реализацията му като славист и изследо-
вател на възрожденската литература и култура. Нещо повече, нямаме данни 
то да е частна, паралелна дейност в часове на отмора, каквито други случаи 
познаваме (например Иван Д. Шишманов или философът Цеко Торбов).

Поетическите занимания на Йоцов изцяло предхождат отдаването му 
на науката и са обичайната дан на младежки увлечения – израз на едно 
най-общо, смътно влечение към литературата, което търси формата си на 
изява. На този етап от живота му, в хоризонта на осъществяването си, тези 
занимания изглеждат напълно „сериозни”, осмислящи емоционалното му 
битие. Но това е така само до момента, в който е намерено поприще, което 
ще се окаже истинското. 

2. Поезията на Б. Йоцов – статистически параметри
Ще посоча най-напред някои количествени, статистически показатели, 

за да очертая общия профил на поезията на Борис Йоцов. 
Доколкото може да се установи въз основа на щателната биобиблио-

графия, подготвена от Института за литература (Йоцов 2018), между 1912 
и 1920 г. Йоцов публикува около 90 стихотворения (някои от тях некол-
кократно) в различни издания и сборници – поединично, но често и във 
вид на поетически цикли. Общият брой на изданията е 14 – 4 вестника и 
10 списания плюс 5 сборника. Ето ги в пълния им вид:

Вестници: „България” (орган на Прогресивно-либералната партия), 
„Вечерна поща” (вестник за политика, литература, икономия и индустрия), 
„Реч” (независим всекидневник), „Софийска вечерна поща” (независим 
народен орган).

Списания: „Бисери” (седмично литературно обществено списание), 
„Знание” (месечно научно-литературно списание за ученици от средните 
училища и за младежи), „Листопад” (седмично литературно-художествено 
списание), „Людокос” (самоопределило се като сатирично-хумористично 
списание, но по силата на една обичайна практика през епохата публикува 

1 Роден през 1900 г., П. Стайнов по това време също ще да е бил съвсем невръстен (освен 
ако някъде между разказа на Йоцов и преразказа на Бръзицов смисловата нишка не се 
е прекъснала). Същото повтаря и Иван Павлов, автор на уводния очерк към първото 
издание със статии на Б. Йоцов след смъртта му (Павлов 1992: 6).



149

ПЛАМЕН АНТОВ • Борис Йоцов като поет 

и нехумористични творби – именно такива са двете инцидентни участия 
на Б. Йоцов в него), „Съвременна илюстрация” (месечно списание за ли-
тература, наука, изкуство и обществен живот), „Българска сбирка” (спи-
сание за книжнина и обществени знания), „Свободно мнение” (седмично 
политико-обществено списание), „Седмична илюстрация „Принос” (за 
литература, художество, критика, политика и природа), „Съвременна ми-
съл” (месечно списание), „Слънце” (двуседмично списание за литература 
и свободна трибуна за обществени въпроси).

Сборници: „Мак” (1914), „Одрин–Чаталджа” (1914), „Антология. Отбор 
песни от размирните години 1912–1917” (1917), „Жътва” (1919), „Поетична 
година. Антология от български поети, наредена според рождените дни” 
(1920). По-нататък ще прибавим още един сборник, непосочен в биобиб-
лиографския справочник.

Открояват се списания като „Българска сбирка”, „Листопад”, „Слънце”, 
„Бисери”. Но най-престижни посвоему са участията на Йоцов в два сбор-
ника. Първият е „Мак” от 1914 г. (съст. Бончо х. Бонев), където са публику-
вани цели 22 негови стихотворения на 12 страници. Това е най-обемното 
присъствие в сборника, наред с някой си Йохан Башмуцки2, който е с 29 
стихотворения. Истината изисква да кажем, че тъкмо имена като въпросния 
Йохан Башмуцки са естественият контекст на Йоцов в този сборник, не Т. 
Траянов например, включен с едва три творби – двете класически балади 
„Смърт в равнините” и „Тайната на Струма” плюс стихотворението „Род-
ният лес”. (Впрочем Траянов е единственото запомнено от литературната 
история име в сборника, заедно с Илия Иванов-Черен, който присъства 
с два разказа. Всичко останало е тривиална маспродукция, каквото е и 
обемистото участие на нашия автор.)

Съвсем различно е присъствието му във военно-патриотичния сборник 
„Одрин–Чаталджа” от същата година, чийто номинален редактор е самият 
Вазов. Тук качеството е несравнимо по-високо, контекстът – по-достоен, 
макар Б. Йоцов да е сред най-външната периферия: той е включен с ед-
но-единствено стихотворение – „Гарван”.

Но тъкмо с това участие е свързан и единственият известен ни крити-
чески отзив за поезията на Б. Йоцов – в неголяма обзорна статия върху 
„най-младата българска литература” на Васил Добринов от следващата 
година (сп. „Съвременна илюстрация”, ІІІ, 1915, № 12), където Йоцов е 
нареден сред младите надежди на българската поезия. Има се предвид 
тъкмо стихотворението „Гарван”, публикувано в сб. „Одрин–Чаталджа” (а 
преди това и в „Мак”).

Самият В. Добринов по-късно, през 1919 г., стъкмява литературно-ху-
дожествения сборник „Жътва”, един от най-качествените през този период. 
Двете стихотворения от Йоцов, които включва, блестят с безличието си 

2 Псевд. на Хаим Бохор (Богданов 1989: 54).
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– чист израз на един конвенционален, силно клиширан поетически изказ, 
който е обичаен за сецесионно-декадентския дух на епохата. 

И тук стигаме до същността на проблем, който ни вълнува.
3. Проблемът за колективния език
Към поезията на Б. Йоцов е възможен и друг подход, който да открои 

качествата ѝ, макар и по един отрицателен начин. А именно като един от 
най-чистите образци на колективния език на епохата. Тъкмо такъв подход, 
мисля, би бил най-уместен спрямо предмета си.

В личен план поезията на Б. Йоцов притежава всичките черти на мла-
дежките „години на формиране”: склонност към изразяване на съкровени 
„трепети на душата” и в същото време неумение да се направи това по 
собствен, автентичен начин, укриването в един колективен, силно кли-
ширан, формулно стилизиран език.

Но този личен сюжет сам има своята колективна – литературноистори-
ческа – представителност. Тъкмо тя ни е интересна, тя ще ни интересува.

Четена в собствените си параметри, буквално и в някакъв смисъл на-
ивно, тази поезия е напълно лишена от всякаква художествена стойност. 
Точно такъв прочит ни предлага една днешна оценка за присъствието на 
Йоцов в сп. „Бисери” (1911 – 1914) –  една от трибуните на символизма, 
когато той вече е изгубил свежестта на откритието, превърнал се е в мъртва 
и властваща стилистика, в масова култура. През 1913 г. младият поет (на 
19 години по това време) е активен сътрудник на „Бисери”. Но стиховете 
му са „може би най-слабите в цялата годишнина [на списанието], лишени 
от всякаква художественост”; те „са толкова бездарни, че [дори] изпъкват 
на общия фон, който и без това не е блестящ”. Авторката на тази оценка 
недоумява защо редакторът (Ив. Ст. Андрейчин) е публикувал например 
стихотворение като „Есента умира”, „което е уникално по своята абсурдна 
глупост”, състоящо се „от три безсмислени двустишия, които се пренареж-
дат последователно в три куплета” (Савова 1995: 7).

Поезията на Б. Йоцов споделя общи черти с една маспродукция, ано-
нимна и необхватна, която пълни литературните издания през този период: 
Г. Савчев, Т. Христов, Вл. Гаврийски, Васил Свиленов, Иван Арнаудов, 
Любен Башев, Любомир Бобевски, Александър Бизантитус, Люба майор 
Георгиева, Д. Ю. Грънчаров, Дим. Ан. Драганов, Д. Г. п. Стефанов (имя им 
легион) – конкретни имена, сътрудници на издания като „Бисери”, „Знание”, 
„Свободно мнение”, „Седмична илюстрация „Принос”, сб. „Мак” и други, 
където стиховете си публикува и Йоцов. Тъкмо цялата тая екзотика е ес-
тественият контекст на неговата поезия; това е езикът, на който и тя 
говори. Каканижат се едни и същи неща на един и същ език: всички еднакво 
тъгуват по несподелена любов, скърбят безутешно, витаят в сянката на 
смъртта и я призовават...

... И аз лежа разбит, над мен надвиснала смъртта...
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край теб ще минат траурно посърнали другари,
но ти не ще ме видиш с тях, наведен и нерад.
Ах! – ти ще видиш моя блед и скъсан некролог.

 Тъкмо тези стихове от Йоцов са перфектен образец на властващия 
поетически жаргон, наред с други образи в същата стилистика: „чудови-
ще змей, хищник” в „пияна привечер” броди из улици, където „се движат 
маски”, чува се „демонски кикот на призрачни жени”, тълпата е „властен 
демон” и т. н. (Бъклова 1995: 227). Рециклират се до безкрай едни и същи 
психологически състояния на един и същ език, с едни и същи образи и 
думи, абстрахирани във вид на чиста структура от лексикални формули. 
Преобладават тъмните тонове, морно-меланхолните настроения в духа на 
късния сецесион, песимизмът, резигнацията; една и съща гробовно-макаб-
ристична образност властва по еднакъв начин...

По чисто външни, биографични обстоятелства влизането на Борис 
Йоцов в литературата съвпада с този „мъртъв” период в българската по-
езия, преди да е започнало разхерметизирането, „оварваряването” ѝ след 
войните. Лишена от собствени качества, неговата поезия обладава един-
ственото quasi-качество да е перфектният израз на този усреднен, формул- 
но калцирал колективен език на епохата. Без да е израз на индивидуален 
поетически почерк, на конкретна, биографично детерминирана „душа”, 
тя е израз на едно общо, носещо се във въздуха усещане за модерност, 
както то е разбирано в синхронния контекст на самата епоха, когато едва 
е преодолян наивният („вазовски”) начин на разказване на света и човека. 

Казаното обаче не бива да се разбира наивно: проблемът е по-сложен.
Не че конкретни, биографични референции отсъстват. Въпросът е, че 

тяхната артикулация – (дори на пределно лични травми като загубата на 
любимия брат във войната, какъвто е случаят с Йоцов) – става на един 
надиндивидуален, силно формулен език. Клонящ към чиста структура, 
сведен до една оголена „граматика”, този език е практически негоден да 
изрази „лично” страдание или психологическо състояние, претопява го в 
потата на един поетически (собствено езиков) конвенционализъм, който 
наричаме „колективен език”. Най-ясно се открива той у епигоните, в пое-
зията на второстепенните и третостепенните поети. Там той е най-видим, 
в най-чист вид (както отсъствието на собствена плът в едно анорексично 
тяло откроява скелета).

Но тези автори шаржират нещо, което тъкмо творчеството на „истин-
ските”, големите поети задава. Този сецесионно-декадентски език – или 
свръхезик – се налага в българската поезия чрез лириката на „втория” 
Яворов, след преминаването му „по моста на декадентството” около 1906 
г. с „Безсъници” и „Прозрения”.3 Този свръхезик стилизира извънредно 

3 Вж. подробно за сложния, многопластов, хоризонтално-вертикален механизъм на 
изработването на този език у Яворов в книгата ми „Яворов–Ботев: модернизъм и мит. 
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мощния личен драматизъм на поетовата „душа” и тъкмо това е същността 
на модерното изкуство, чиято природа е априродна, т. е. немиметична, 
символична. Референциалността е налице, но тя е символно стилизирана 
в акта на артикулацията си. Поетическият език е пределно абстрахиран и 
така – приближен до този на музиката.

Тъкмо тази пределна стилизация, потиснатостта на конкретния, „лич-
ния” първоизточник, силната формализация на изказа, прави този тип 
поетика много лесна за имитиране и версификация (където автори като 
гореизброените – а сред тях и Йоцов – са в стихията си).

И тук някъде се състои една инверсия, която отделя „автентичната” 
поезия от епигонството. Но границата между тях съвсем не е лесна за забе-
лязване и строго дефиниране, доколкото хегемонията на този абсолютен 
език претопява в конвенцията на граматическата структура всякакви кон-
кретни битийни фактори от биографично или психоемоционално естество.

Ситуацията обаче е още по-нееднозначна, ако разтворим блендата 
по-широко, към т.нар. „дух на епохата”, който се формира от една обща 
чувствителност, неин обобщен израз, и същевременно я формира в обратна 
посока, забулвайки артикулацията. Не става дума просто за неспособност, 
за липса на поетическа сръчност поетът да изрази по достатъчно автенти-
чен начин собственото, личното, съкровеното си страдание (от смъртта 
на своя брат например) – самото страдание в акта на изказа си се явява 
формирано в един готов език, който е свръхличен, така, както в сферата 
на лингвистичното отношение езикът не просто изказва някаква готова 
мисъл, а самата мисъл се ражда и формира в езика. Впрочем подобно 
твърдение съвсем не е еднозначно и безалтернативно, в подробностите 
си въпросът е предмет на сложни, силно детайлизирани дебати и аргу-
ментации не само в лингвистиката, но преди всичко във философията, 
в сферата на формалната логика. Още по-дискусионен е той в поезията 
като чиста изява на „вътрешния Аз”, неизбежно поставен в определена 
външна – историческа, социална и езикова – среда.

И така, връщайки се към собствения си предмет, би могло да се каже, 
че – по силата на най-външни обстоятелства – Йоцов се отдава на пое-
тическо творчество в период, когато младата българска поезия е силно 
белязана от онази радикална революция в поетическия език, която Яворов 
е осъществил около 1906 година. Яворов е изработил и задал един силно 
сгъстен, формулен език, атрактивен и – не на последно място – лесен за 
серийно възпроизводство; език, който бързо е станал „колективен” за 
младите поети около и непосредствено след него. 

Сред тези поети естествено се е озовал и Борис Йоцов.

Атавистичната памет на езика” (Антов 2009). Тъкмо по-нататъшното разгръщане на 
този езиков сюжет беше онази провокация, която ме накара да приема настойчивото 
предложение на проф. Румяна Дамянова да се включа в проекта за Б. Йоцов с едно 
по-близко вглеждане в поезията му.
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Ако неговата поезия може изобщо да ни заинтересува с нещо (извън 
това, че е на Б. Йоцов, че бележи една част от биографичния му път към 
литературата – все още към, а не във), това е тъкмо обстоятелството, че в 
синхронния контекст на епохата тя се явява една от най-чистите изяви на 
колективния език през този период.

Колкото по-съществено е отсъствието на собствен поетически почерк, 
на силен собствен „Аз” зад/под този колективен език, толкова по-ясно 
изпъква той. 

В поезията на Йоцов изпъкването е сред най-силните и тъкмо затова 
неговата поезия може да ни е интересна.

4. Колективният език в поезията на Б. Йоцов – проявления
Но поезията на младия Йоцов не е усвоила само сецесионно-декадент-

ската езикова стилизация на Яворов (или езикът-Безсъници, както условно 
го наричам в споменатото изследване); тя възпроизвежда цял букет от 
„мъртви” езикови стилизации, властващи в българската поезия, преди да 
започне обратният процес на връщане към „живата” реалност. Този процес 
ще започне тъкмо през периода на войните (1913 – 1919), когато и Йоцов 
създава своята поезия. Но той ще започне преди всичко от войните, с 
личния опит на фронта, в окопите, не в студентските аудитории, където 
реалността все още е преди всичко тази на литературните списания – 
езиково стилизираната реалност на предвоенната Belle Époque, която те 
продължават да рециклират.

Ще се опитам накратко да обособя различните регистри на тази колек-
тивна езиковост в поезията на Йоцов (макар и до голяма степен условно, 
защото те рядко са в чист вид, преливат помежду си). Ще пропусна само 
най-основната сред тях, „нулевата” – традиционният лиризъм, който у 
Йоцов е силно повлиян от П. П. Славейковия „Сън за щастие”. 

1. И така, първия дял можем да определим като морно-меланхолен, 
излъчващ светла тъга в духа на „Сън за щастие”.

Примерите са много, но най-чисти образци са творби като цикъла „Есен-
ни цветя” („Хризантеми”, „Трепетлика”, „Спомен” и др.)4, или стихотворения 
като „През тиха вечер”, „Под трепетликите”, публикувани през същата 1913 
година в същото сп. „Бисери”. В този дух са и някои от последните творби на 
поета: „Съдба” („Ще падне септемврийски сдрач над празничния град…”) и 
„За една” („През много вечери приютни и смирени...”) от сб. „Жътва” (1919), 
и „Самотен в отморна прохлада” в сб. „Поетична година” (1920).

Като отделно тематично ядро тук се обособява природно-пейзажната 
лирика.

2. Вторият дял, противоположен на първия, съставлява силно сгъстена 
макабристична, сецесионно-декадентска образност, използваща образния 

4 „Бисери”, І, 1913, № 16, с. 499–500.
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реквизит на Яворовия „език-Безсъници”.
С особена, крайна гъстота е струпан целият инвентар: смърт с коса в 

ръката, скелети, гробове и ковчези, отчаяни пилигрими, пустинни храмове, 
мимолетни стонове, хризантеми и теменуги, лилиеви листа, туберози и 
имортели... И разбира се – гадания и видения, призраци, халюцинации...

Ето впрочем едно от едноименните стихотворения – „Видение”5: 

Поглежда през вечерни синеви душата
и от видение потръпва, леденей:
на бяла и спокойна лодка сред водата
Смъртта стои с косата остра и се смей.

Поглежда скритом от брега душата, плаха
от двете кухи и оцъклени очи;
а Тя към нея си ръката кротко маха
и ожидава и молитвено мълчи.

Поглежда, а не тръгва лодка по водата...
Косата кървава на бял скелет виси.
А Тя безмълвна кима гневно със главата
и няма, няма кой душа ми да спаси...

Силни са следите от този език в цикъла „Песни за нея”6. Насловът под-
сказва очакване за интимни, любовни споделяния. Но дори да са съществу-
вали някъде в пораждането на стиховете, те са толкова плътно опаковани 
в клишетата на сецесионния език, че са напълно неразпознаваеми за нас; 
това, на което се натъкваме, е самият език:

Аз те любя като здрачна хризантема,
като имортели, като висналия плод;
аз те любя, моя плачуща поема –
ти си светлий стон на горестен живот...

По-нататък следват „туберози”, римувани с „некролози”; „блясъка на 
рой звезди” – със „златний сън на лунните води”...

Тук е налице особен, любопитен сам по себе си казус, но не и без връзка 
с едрия проблем, който ни занимава. Ако се вгледаме по-внимателно, ще 
открием двойно дъно. Яснотата на заглавието („Песни за нея”) е привидна, 
подвеждаща. Всъщност кой е обектът на любовно желание? На пръв поглед 
всичко е както трябва: той притежава всички атрибути на любима жена: 
уста, поглед, усмивка, шепот, „слънчево сърце”, „снежна красота”... Но сред 

5 „Бисери”, І, 1913, № 13, с. 397.
6 „Българска сбирка”, ХХ, 1914, № 2, с. 125–126.
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обилието на безразборно струпани сравнения и метафори обектът им е 
пряко назован само на едно място, рискувайки да остане незабелязан: „Аз 
те любя, моя плачуща поема”. Антропоморфизмът е разколебан. В случай 
че това не е обратна метафора (окачествяване на любимата като поема), а 
образът се разчете буквално, то се натъкваме на поредното епигонство, 
само че от друг вид и в по-едър мащаб – по отношение на Яворовата „Песен 
на песента ми”, където по подобен начин (или по-скоро обратното) моно-
логът на лирическия Аз е обърнат към собствената му песен, „блудница 
несретна”. Но с това приликите се изчерпват.

3. В по-широк, езиков, но и тематичен аспект – се обособява едно друго 
основно ядро в поезията на Б. Йоцов – рефлексия на войната и военната 
тема. 

Много рядко обаче темата е сюжетно разгърната, както е в цикъла 
„При Одрин”7 или „Ромъните във Враца. Преживелици и впечатления”8. 
По-често войната присъства във вид на ауратично изградено настроение, 
Stimmung, в духа или на морно-меланхолната, светла елегичност на „Сън 
за щастие”, или на сецесионния макабр на „езика-Безсъници”. Ще дам два 
примера – за всеки от тях.

Първият е малката лирическа балада „Пленник”9:

Гроб заровен    В нощ безмълвна
край реката    някой тамо
славен може би;   плаче и ридай
клони свеждат    и нарежда
и немеят    жалби святи
жалните върби.   зарад роден край...

Младият поет – 18-годишен гимназист във Враца – пише тази „малка 
балада” (както я е нарекъл), разтърсен от смъртта на своя по-голям брат 
Николай, талантлив художник, студент в Художествената академия, загинал 
на 21 години като доброволец при Чаталджа (Павлов 1992: 5). 

Сега ще цитирам друга творба (за която вече стана дума) – „Гарван”:

Ти си бездомната птица от всички презирана.
Зная, о, гарван, че твоето име е мрак;
пееш ти песен от всяко сърце неразбирана,
твоята болка и мъка е в тъжния грак.

Ти си по-тъмен от гроб и зловещо мъчителен,
трупове търсиш, над бойни поля полетял;

7 „България”, ХV, 1 апр. 1913, № 147, с. 1.
8 „Съвременна илюстрация”, ІІ, 1913, № 21-22, с. 21–23.
9 „България”, ХV, 12 март 1912, № 127, с. 1.
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гарван прокудник, безкрайно, безкрайно томителен,
ти си мистерия вечна и жива печал.

Дето си ти затрептяват сърцата изнежени,
твойте прокоби са черни кат твойте крила;
носиш ти болка и стон над полята поснежени,
с кървава човка пробиваш смразени чела.

Гракай безспирно, о гарван на черно страдание,
дух безприютен, вестител любим на смъртта;
в твоята песен замира човешко ридание,
в тебе проплаква и с горест умира света!10

Безпредметно е да търсим собствени художествени достойнства в та-
зи творба, не това е целта ни. Но неслучайно тя е привлякла вниманието 
на критика Васил Добринов, който отбелязва, че в стихотворението се 
открива „широк размах, силно поетическо чувство и стил, издържан до 
край” (Добринов 1915: 2–3).

От една страна – в традицията на символизма, без самò по себе си сти-
хотворението да е такова – образът на гарвана израства като макросимвол 
на една конкретна, собствено политическа реалност – Войната.

От друга страна – налице е известна монументализация и тежка, мрачна, 
сгъстена експресия в изграждането на образа, близка до бъдещия маниер 
на Фурнаджиев в „Пролетен вятър”.

Би могло да се каже, че въпреки отсъствието на собствени художествени 
достойнства стихотворението успява да внуши едно общо – музикално по 
природата си – усещане за кошмара на войната. Това става чрез струпва-
нето на думи образи като „гроб”, „трупове”, „зловещо”, „прокоби”, „печал”, с 
римната двойка „мрак – грак” и др. Кошмарната картина на ужас и смърт 
е изградена на музикален принцип, на равнището на самия език, като не-
ясно, убегливо, но интензивно усещане-щимунг, не чрез разгръщане на 
конкретни „военни” сюжети. Внушена е апокалиптична картина на покруса 
и смърт, чийто символ е гарванът. Именно с неоригиналността си, чрез 
прекомерното, ексцесивно струпване на образи клишета, стихотворението 
става изразител на едно всеобщо, масово състояние – духът на епохата.  

4. Друг тематично-езиков акцент, характерен за поезията на Йоцов, са 
фолклорните стилизации „в народен дух”. Похватът е широко използван 
през епохата: П. П. Славейков, Яворов, а някои – Ц. Церковски, К. Христов, 
Трифон Кунев – правят цели стихосбирки в такъв дух.

Това, което отличава фолклорните стилизации в поезията на Б. Йоцов, 
е, че те последователно са свързани с военната тема, която в същността си 

10 Цит. по сб. „Одрин–Чаталджа”, с. 203.
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е остро актуална, дори политическа. Независимо дали стихотворението е 
във формата на диалог (между майката и заминаващия син войник, между 
майката и либето на сина войник), или представлява монолог на лиричес-
кия герой военната тема (Балканската война срещу Турция) е силно и 
ясно изтъкната: чрез етноними (турци, турско) или актуални топоними 
(Цариграда, Одрин).

Интересно е, че тъкмо фолклорните форми и фолклорният език, който 
по принцип е извънисторичен, са използвани да се артикулира възможно 
най-актуално съдържание – нещо, което в останалата си част поезията на 
Йоцов (с минимални изключения) не прави; потулва, забулва. 

Излизайки от конкретния казус към по-едрия теоретичен (езиков) проб-
лем, който ни интересува, можем да кажем, че тук е налице определена 
закономерност в доминацията на конвенционални езикови структури, от 
една страна, и явления като фолклорните или квазифолклорни стилиза-
ции („по народни мотиви”), които обземат българската поезия през този 
период, от друга – това са типологично сродни явления.

Наред с Яворовия цикъл „Хайдушки песни” (1903), тук е „Самодивска 
китка” на К. Христов (1905), първата книга „Песни” на Трифон Кунев (1905) и 
ред други. Разтваряйки блендата към по-широки социокултурни контексти, 
можем да добавим, че това явление в поезията е част от по-едра, обемаща 
и контекстуализираща го тяга към митологизъм, в която символистичният 
изказ – във вид на своеобразен decorum – има естественото си съответ-
ствие като общ стремеж за подмяна (стилизация) на действителността в 
абстрактни езикови структури. 

Неслучайно тъкмо Яворов е този, който има ясно съзнание за разграни-
чението между бродирането „по народни мотиви” и „чисто индивидуална-
та” лирика. Имам предвид един съвет, който той дава на Тр. Кунев: „Защо 
не пишеш чисто индивидуална лирика? Формата на песните с народен дух 
те ограничава”; именно така, по свидетелството на самия Кунев, се ражда 
втората му поетическа книга „Хризантеми” – с „чисто индивидуална ли-
рика” (1907) (Кунев 1939: 380).

Извън поезията – но в рамките на същия силно лиризиран, абстрактен 
и символно натоварен тип изказ/език – пеенето „по народни мотиви” е в 
един ред с аналогични явления в художествената проза и драмата през този 
период, най-отчетливи в идилиите и драмите на П. Ю. Тодоров (но също в 
някои драми на Ив. Кирилов, както и в „несвоевременната” символистична 
драматургия около „Хиперион” в междувоенния период).

В този контекст стои подчертаният интерес към фолклорни стилизации 
в поезията на Б. Йоцов, един от най-ясно обособените, пък и най-успешните 
дялове в нея. Писането/пеенето „по народни мотиви” се явява крайна форма 
на затварянето в един силно конвенционален колективен език, който по 
презумпция не допуска пробиви. 

5. Стана дума за един пейзажен дял (или поддял) у Йоцов. Сега е мо-
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ментът да се върнем към него, за да видим едно друго равнище на езиково 
обособяване – едновременно отделяне в рамките на общото и обратно. 
Откроява се при паралелен прочит на две стихотворения: „Скръбта на 
гората”11 и „Скръб”12. Общото между тях е зададено още в заглавията, но 
общ е и централният образ във всяко от тях – гората. Въпреки тази близост 
обаче в собствено езиков аспект те „говорят” на различни езици: разказват 
общия тематичен обект и общия щимунг по съвършено различни начини.

„Скръбта на гората” е пейзажна миниатюра в чист вид. Тук няма ли-
рически Аз. В маниера на „Сън за щастие” присъствието му е символно 
законспирирано в самия лирически сюжет, обективиран в една привидно 
„външна” пейзажна картина:

Гората заплака и листи зарони,
че вятър студен ѝ с насмешка шепти;
и в траур линее – почерни тя клони –
умрели са нейните летни мечти.

От болки полека се кърши, превива –
и плаче, нарежда жалобни слова;
свирящият вятър сърдито извива –
в смирение свежда тя морно глава.

Заплака гората и клони люлее –
развяват се нейните златни коси;
о есен дошла е, немилно беснее
и с капки златистата шума роси.

Близка на пръв поглед и същевременно много различна е лирическата 
ситуация във второто стихотворение „Скръб”. Номиналният акцент върху 
едно чувство поражда очакване за конфесионален разказ пряко от името 
на лирическия/поетов Аз. Но – нищо подобно: гласът, който звучи, е от 
напълно различен ред:

О черней ти, горо, о черней ти, сестро –
тебе сребърна слана те ослани.
О черней ти, горо, о черней ти, сестро,
да оплачем двама свойте младини.

Вятър твойте листица далек развея,
о черней ти – свойте болки изплачи;
аз ще си поплача, песен ще запея,

11 „Людокос”, І, 1913, № 1, с. 7.
12 „Листопад”, І, 1913, № 14, с. 92.
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как животът мен ми тегне и горчи,

О черней ти, горо, о черней в нерадост,
ти за свойте будни птички и листа;
аз за мойта обич – изживяна младост
и за мойта тихолунна самота.

Лирическият Аз разкрива собствената си „душа” посредством свръх-
личния език на народнопесенната стилизация.

Един общ мотив и едно и също чувство са решени в два различни кода 
– пейзажен и фолклорен.

В заключение: дори в най-високите си домогвания поезията на Б. Йоцов 
не успява да се еманципира от колективната стихия на езика. Извън всич-
ко казано дотук роля за това има и скромната поетическа дарба на автора 
(впрочем – основен фактор, изнесен пред скоби).

Сам Йоцов несъмнено е имал съзнание за тази скромност. Свидетелство 
е категоричността, с която изоставя поетическите си занимания, на които 
в продължение на почти цяло десетилетие се е посвещавал с младежка 
всеотдайност.

... Но тук, при превключването от поетическо към научно поприще, 
можем да съзрем някои небезинтересни съответствия, които омекотяват 
прехода.

Ще се спра на някои от тях.
5. От поезия към теория; П. П. Славейков
Последното публикувано стихотворение на Йоцов е „Самотен в отморна 

прохлада...” (в антологията „Поетична година” от 1920 г., наредена от Ив. 
Карановски) – лирически къс, който е сред най-чистите имитации/сти-
лизации на Славейковия „Сън за щастие”, на неговата морно-меланхолна 
стилистика.

През следващата година в кн. 2 на сп. „Огнище” Йоцов публикува първата 
си теоретична разработка, която е посветена на темата за страданието (не-
волята) у П. П. Славейков. Но тук темата за страданието е интерпретирана 
в обективно-героичен дух, като извор на творческа мощ, чрез културни 
фигури от неговите „философски поеми”: Ленау, Бетовен, Ницше. Освен 
всичко друго това разминаване е показателно и за трансформацията на 
„наивния” поет лирик Йоцов в литературния теоретик Йоцов.

Съдейки дори само по броя на късните теоретични текстове на Б. Йоцов, 
очевиден е особеният пиетет към фигурата на П. П. Славейков, големият 
културен „ментор” на цялото му поколение в литературата. Тази роля е 
засвидетелствана още в младежката поезия на Йоцов. По случай годиш-



ЗАВРЪЩАНЕТО НА БОРИС ЙОЦОВ

160

нината от смъртта на поета изгнаник, той му посвещава стихотворение13, 
метафорично свързвайки Пенчовия дъб в Лозенец с фигурата на самия 
поет: „Кат дъб клонат разперил се широко...”. Централният образ, който 
стихотворението многословно разгръща, е как поетът, преродил се в мощ-
ното дърво на своя гроб, бди като баща и закриля със сянката си своите 
„родни синове”. В споменатото късно интервю на Хр. Бръзицов от 1943 г. 
Йоцов си спомня как самият д-р К. Кръстев го завел на хълма в Лозенец при 
любимото място на поета, където той написал своя „Псалом” (Бръзицов 
1943: 69–70). Стихотворението е включено (под славейковското заглавие 
„Cor cordium”) и в юбилеен сборник от с. г.14.

Почти едновременно Йоцов пише друго стихотворение – „Гроба на 
поета”, където доразгръща темата. То е изградено като пряк диалог (ин-
тертекст, бихме казали днес) с „Псалом на поета” и същевременно повтаря 
емблематични топоси и характерната умиротворено-елегична тоналност 
на „Сън за щастие”:

Самотен и странен гроб в тихия кът, 
самотен гроб с малки и светли прозори,
и свежи цветенца до него растят –
над него са ведри и кротки простори.15   

Но и двата сплитащи се мотива имат началото си в по-ранно, създадено 
непосредствено след смъртта на П. П. Славейков стихотворение, останало 
непубликувано16.

Подкрепа на тези догадки за естествена свързаност между късните 
занимания на филолога Йоцов и младежкия, наивен, поетически арти-
кулиран пиетет към П. П. Славейков ни дава и литературният критик Г. 
Константинов: „Идейно свързан с групата на Пенча Славейков е и проф. 

13 „На Пенчо Славейков”, в. „България”, № 200, 29 май 1913, с. 1. Заедно с него е пуб-
ликувано и стихотворението „Изоставен”, посветено „на брат ми Никола” и датирано 
„София, май 1913”.
14 „За първата годишнина от смъртта на Пенчо Славейков”, София, [1913], c. 11–12. Та-
зи препубликация не е отразена в меродавния биобиблиографски справочник (2018). 
Можем да предположим, че заслугата за нея е на Ал. Дзивгов, за когото Йоцов изрично 
споменава в интервюто, че чел стихотворението; най-вероятно съставител на сборника 
е именно Дзивгов, макар това да не е отбелязано никъде (но самият той присъства в 
него като автор).
15 „България”, № 206, 6 юни 1913, с. 1. Стихотворението носи посвещение: „П. Славей-
кову” и датировка: 30 май, София.
16 На научния семинар „Завръщането на Борис Йоцов”, проведен на 8 юни 2022 г., д-р 
Андриана Спасова огласи наличието на още множество непубликувани стихотворения 
на Б. Йоцов от същия период на средношколските и студентските години, съхранени 
в архива му. Сред тях е и още едно за поетовия гроб, издържано напълно в елегичния 
тон на „Сън за щастие” („Вечер. Бледа вейка не потрепва. / В самота заравнен гроб под 
свити клони...”). Ръкописът е датиран: „912, Враца”.
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Борис Йоцов, който в известен смисъл се явява продължител на духовната 
традиция, оставена в университета от Бояна Пенева” (Константинов 1943: 
253; 519).

Към подобни аналогии насочват и други публикации на литературния 
теоретик/критик Борис Йоцов, напр. статията върху лириката на Дебе-
лянов (1922)17, в която се търси именно „вътрешният Аз” на лирическия 
герой – герой, който по елегично-съзерцателната си природа е близък до 
този на собствената му поезия.

Така можем да си въобразим един цялостен литературноразвоен сюжет: 
теми и мотиви, които са били характерни за лириката му, отзвучават 
на друго равнище, критически осмислени, в последващи критически изяви.

Специален интерес в това отношение представлява и една статия за 
баладите на Т. Траянов, публикувана в литературния сборник „Одрин” от 
1924 г. (под ред. на К. Гълъбов и Й. Стубел). Теоретически аргументирано-
то несъгласие с фолклорно-литературния ключ на Траянов ни припомня 
собствените опити за писане „в народен дух” на някогашния поет Йоцов, 
собствените му решения на отношението „фолклор – литература”. Основни 
идеи на тази дискусия отзвучават и в друга статия – „Нашият хероичен 
епос” (1923)18, един от крупните приноси на теоретика Йоцов. Би могло да 
се добави тук и статията за „Хаджи Димитър” и народната песен (1926)19.

През същата 1926 г. е публикувана и статията „Стихът на Николай Ли-
лиев”20, в която се оперира с понятия като фонопоезис, със сигурност не 
без влияние на духа в Карловия университет, където по това време е Йоцов 
(именно през 1926 г. там се създава Пражкият лингвистичен кръжок). Тази 
статия е едно от най-категоричните свидетелства за преформатиране на ин-
тереса му към поезията на коренно различно, научно-теоретично равнище.

Но сме в правото си да предположим, че отдолу, под всички теоретични 
акумулации, съзнавано или не, продължава да стои собственият, макар и 
наивен опит в поезията. Връзката е коекзистентно двупосочна: теоретич-
ните занимания продължават и заместват поетическите и в същото време 
ретрооблъчват собствената му поезия със скрит автокоментар. Тя пък, от 
своя страна, се явява скрит опит, който – дори несъзнавано – се интегрира 
в късните теоретични занимания с поезия.

Тази криптосимбиоза между поета Йоцов и теоретика Йоцов си има 
и своите „външни” обективации в близки нему фигури като Дебелянов, 
Лилиев, Ракитин в ролята им на своеобразни посредници.

Защото извън мощната културностроителна роля на Славейков като 
поет естет, който идейно формира и подготвя условията за модернизма 

17 „Златорог”, ІІІ, 1922, кн. 8.
18 „Златорог”, ІV, 1923, кн. 4.
19 „Златорог”, VІ, 1926, кн. 5/6.
20 „Златорог”, VІ, 1926, кн. 8/9.
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в българската литература, „мост” към европеизирането ѝ21, в по-частен, 
интимен мащаб долавяме душевно родство и с поети като Лилиев и Де-
белянов, на които също са посветени проницателни изследвания. (А  с 
Дебелянов го свързва и трагичната съдба на поета, идентична с тази на 
любимия брат Никола.) Близък като „душевен строй” вероятно му е и 
Ракитин, за когото пише, държи сказка. 

Дали тези близости – с П. П. Славейков, но не като културен строител, 
а като автор на „Сън за щастие”, и с други поети от „тихия” регистър – не 
подсказва основание да се отдели в поезията на Йоцов собствената, вътреш-
ноприсъща поетическа нагласа от паралелно властващия в нея сецесион-
но-декадентски „език-Безсъници”, външно усвоен като литературна мода, 
като масова култура, израз на „духа на времето”? В светлината на всичко 
казано дотук не може да не направи впечатление едно оглушително отсъст-
вие в научните занимания на Йоцов със съвременна българска литература – 
това на Яворов и на Яворовата поезия: нито една статия, посветена ней.

Накрая може да се отбележи също, че младежкото чиракуване в поези-
ята несъмнено има значение за някои епизодични късни преводи, които Б. 
Йоцов прави, като превода на стихотворение на Иржи Волкер през 1939 г.22.

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА

Антов 2009: Антов, Пламен. Яворов–Ботев: модернизъм и мит : Ата-
вистичната памет на езика. София, 2009.

Богданов 1989: Богданов, Иван. Речник на българските псевдоними : 
Трето осново преработено и допълнено издание. София, 1989.

Бръзицов 1943: Бръзицов Христо. Д. Един час при... : Том ІІ. София, 
1943.

Бъклова 1995: Бъклова, Катя. Свободно мнение. //  Периодика и лите-
ратура. Т. 4. София, 1995, с. 221–230.

Добринов 1915: Добринов, Васил. Най-младата българска литература 
: Литературно-критически преглед. // Съвременна илюстрация, ІІІ, 1915, 
№ 12, с. 2–3.

Йоцов 2018: Борис Йоцов. Биобиблиография. София, 2018.
Константинов 1943: Константинов, Георги. Нова българска литература : 

От Паисий Хилендарски до наши дни : Част втора: След  Освобождението. 
София, 1943.

Кунев 1939: Кунев, Трифон. Спомени. // Златорог, ХХ, 1939, № 8, с. 
379–381.

21 Така го определя в министерска реч от 1932 г., произнесена на гроба на поета по случай 
20-годишнината от смъртта му (сп. „Училищен преглед”, ХХХІ, 1932, № 7, с. 1215–1223). 
Интересно е как в късните министерски години на Йоцов гробната тема, властвала в 
юношеската му поезия за Славейков, се отлива в други жанрове.
22 Стихотворението „В събота срещу неделя”, публикувано в русенския вестник „Дунав-
ски вести” (І, № 33, 14 ноем. 1939, с. 2).



163

ПЛАМЕН АНТОВ • Борис Йоцов като поет 

Павлов 1992: Павлов, Иван Ученият в лабиринта на историята. // Предг. 
към: Йоцов, Б. Славянството и Европа. София, 1992.

Савова 1995: Савова, Милена. Бисери. // Периодика и литература. Т. 
4. София, 1995, с. 5–11.



ЗАВРЪЩАНЕТО НА БОРИС ЙОЦОВ

164

„РОДИНА – СПИСАНИЕ ЗА ИСТОРИЧЕСКА КУЛТУРА“ ИЛИ 
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Светла Страшимирова
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„RODINA (FATHERLAND) – A MAGAZINE FOR HISTORICAL 
CULTURE" OR TOUCHES TO THE VALUABLE WORLD OF 

BORIS YOTSOV
 Svetla Strashimirova 

 Sofia University "St. Kliment Okhridski"

Abstract: The article is dedicated to Rodina magazine, created by B. Filov and B. Yotsov at 
the end of  the 1930’s., but edited by Yotsov over the next few years. As a magazine for 
historical culture, Rodina presents a broad panorama of  contemporary research in the 
field of  historical humanities - from literary history to law, from ethnography to art 
studies. The selected authors are among the most prominent scientists in their fields: 
some are established professors and others are future ones. Each issue of  the magazine 
begins with an introductory essay by B. Yotsov, in harmony with the materials selected in 
the issue. In his introductory essays, Yotsov lays out his philosophy of  history, directing 
his readers to reflections on existential themes. In this sense, the texts can be seen as 
orientations to the value world of  their author.

Key words: historical culture, essays.

Борис Йоцов е от онези български хуманитарни учени с фина чувстви-
телност, които приемат историята като широко художествено пано, 

събуждащо реалистичен поглед към нещата от живота. Според неговите 
думи „историята изправя, наставлява, поучава народите да не губят усет 
за действителността, да не живеят в сладка самолъжа“, да не надхвърлят 
„границите на собствените си възможности“, да не се заслепяват в „оча-
рованието на деяние, което не е извършено с чувство за вечност“ (Йоцов 
1940а: 3–4).

Всичко това може да бъде усетено от текстовете на сп. „Родина“. Ис-
торията за Йоцов е онова, което може да пробуди недоизявения, почти 
потиснат, често изкривяван, но съвсем реален потенциал в българския 
национален характер. 

 Наистина българският народ не живее със самоизмамата, че всичко на 
земята е в строй, основан на божията правда. Но той не се движи в деяни-
ята си от един ограничаващ погледа реализъм, който води към отчаяние 
и песимизъм. Напротив, познанието му за ограничеността на човешката 
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воля, за безсилието понякога на човешките добродетели не го оставя да се 
обезличи във всекидневното си битие, да затъне в груби земни страсти, да 
бъде равнодушен към добро и зло. То слага живота му под знака на високи 
помисли, мечти и копнения. Защото знае, че с един хляб само не може да 
се живее. И без един нравствен идеализъм, с който да е осветен пътят му 
в историята, той не би могъл да съществува, той отдавна би изчезнал без 
следа и помен. Нещо повече, познанието му за несъвършенството в света 
вдъхновява силите му – не само да изтрайва в копнежа, но и да бъде спо-
собен, когато трябва, да защити застрашени нравствени ценности. Така 
един героизъм на духа в името на справедливостта – в търпението и стра-
данието, в устрема и битката – дава смисъл на неговото съществуване като 
народ“ (Йоцов 1940: 3–4). Но едновременно с тази оптимистична визия 
за българския народ, основана на личната му вяра, Йоцов усеща дълбокия 
трагизъм в националния ни характер. И го изразява с думи, които са на-
пълно актуални днес – почти 80 години по-късно.

  „Трагичното в националния ни характер“ – пише той още през 1930 
г. в сп. „Отец Паисий”, – е не „тая външна, а оная вътрешна нравствена 
действителност, която ни задава своите въпроси, която чака да бъде осмис-
лена, която моли да бъде претворена и изобразена – и в лирика, и в епос, 
и в драма“. Просто „българската действителност“ според него още „търси 
(своя) автор“ (Йоцов 1930б: 25–27). И Борис Йоцов се опитва да допринесе 
за това търсене чрез списанието „Родина“, с което се ангажира като със 
своя лична мисия. А тя е свързана преди всичко с желание да провокира 
размисъл за самия смисъл на нещата, които правим. Днес бихме казали – 
„които сами избираме да правим“… Но това вече е тема за диалога между 
времената ни. И може би за динамиката на самия културноисторически 
процес... 

  „Родина – списание за българска историческа култура“, издавано между 
1938 и 1941 г., е наричано „професорско списание“ както заради създателите 
си – проф. Б. Филов и проф. Б. Йоцов, – така и заради авторите в него. И 
именно то продължи живота и на двамата главни редактори десетилетия 
след техния разстрел. Срещала съм го в собствените библиотеки и на акад. 
Димитър П. Димитров, и на Петър Горбанов – български археолози, асис-
тенти на Богдан Филов. Първият открива и датира Севтополис, а вторият 
датира на място Панагюрското съкровище. През 70-те и 80-те години на 
миналия век човек можеше да види списанието и да го прегледа с интерес 
в редица частни домове и нямаше как да го приеме за морално остаряло. 
По-скоро то будеше интереса на тогавашната публика с факта, че авторите, 
чиито статии са поместени в него, са добре известни учени от различни 
хуманитарни сфери. Този факт говори ясно сам по себе си. Създателите – 
редактори на „Родина“ – са имали верен усет както за непреходната научна 
стойност на голямата част от материалите, които публикуват, така и за 
потенциала на част от авторите им – все още млади в края на 30-те годи-
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ни. В този смисъл списание „Родина“ се оказва своеобразен мост между 
времената отвъд политическите конюнктури... Разбира се, това не влиза в 
предварителния замисъл на създателите му. Но доказва една от водещите 
идеи на Борис Йоцов – че стойностните дела оставят следи, които се впли-
тат естествено в тъканта на онова, което той нарича „истински творчески 
просветен национализъм“ (Йоцов 1939а: 3). Чрез него той изразява своя 
културен оптимизъм, основан на историята. За да усетим смисъла му, 
трябва да се вгледаме в самото списание – и като подбор на материали, и 
като лични изповеди на главния му редактор.

  „Родина“ популяризира научни разработки от сферата на историчес-
ката хуманитаристика и представя актуални факти от културния живот в 
България. Като предисловие към всеки брой Йоцов пише по едно уводно 
есе, което провокира размисъл по теми, свързани с обратите на съдбата, 
с копнежите на българите към справедливост, с мотивацията на героите... 
Именно в тях усещаме образа му на хуманист – едновременно и педагог, и 
психолог, а всъщност – един изключително почтен човек.

 „Известно е, че науката може да изпълни тогава своето предназначе-
ние – пише Йоцов в обръщението си към читателите, – когато нейните 
придобивки и завоевания не остават изключително достояние само на 
ограничен кръг люде. Нашето желание е истините, знанията, подбудите, 
които ще разкриваме в страниците на „Родина“, да проникнат, колкото е 
възможно, дълбоко в различни среди на нашия народ. Знаейки, че той е 
жаден за просвета, за по-висока образованост, за права дума, ще се стре-
мим, като държим на съответното научно равнище, да изнасяме въпроси, 
които представляват по-широк интерес“ (Йоцов 1939а: 3).

 В края на 30-те години на ХХ в. Борис Йоцов е завършен учен с широк 
културен диапазон, той е част от интелектуалния елит на България – от 
1935 г. е редовен професор в Софийския университет, декан на Истори-
ко-филологическия факултет, директор на Народния театър (1936 – 1937), 
от 1938 г. е член на Чешкото кралско общество на науките, а от 1942 до 1944 
г. е и министър на народното просвещение. В периода 1938 – 1941 г. заедно 
с проф. Богдан Филов започва да издава „Родина – списание за българска 
историческа култура“, което популяризира научните открития в областта 
както на българската история и археология, славистика и литературна ис-
тория, така и на други области на науката в хуманитарната сфера. В него се 
публикуват статии на сериозни учени от областта на правото, етнологията, 
литературознанието, които всички ние познаваме основно от по-късните 
им години като професори. Такива са Велчо Велчев, Христо Гандев, Иван 
Дуйчев, Димитър Димитров, Христо Вакарелски, Жана Николова, Стоян 
Джуджев и др. Наред с тях срещаме утвърдени професори като Михаил 
Арнаудов, Петър Ников, Венелин Ганев, Константин Кацаров, Михаил 
Попруженко, Пьотр Бицили...
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Списанието е илюстровано с цветни приложения, които представят 
археологически открития, архитектурни факти, стенописи, художествени 
произведения и пр.

 Всеки брой на „Родина” започва с есе на Борис Йоцов, което е изпъл-
нено едновременно и с тревога, и с надежда. Тревога – заради усещането 
му, че българите имат далеч по-голям потенциал от онзи, с който живеят в 
неясното си настояще. Надежда – заради обективния факт, че те са всъщ-
ност „богати на жизнени качества“, че са „народ на силния дух“, „който не 
се е примирявал с действителността, не се е утешавал с веднъж даденото 
и постигнатото. Той е живял в по-високи помисли и копнежи, углъбявал е 
своята духовна същност, поставял си е задачи съобразно със своята жиз-
нена обстановка, с геополитическата си съдба, с историческия си ход – в 
деен и творчески идеализъм се е движил напред“, защото носи в себе си 
„мистично прометеевско начало“ (Йоцов 1939б: 3–4).

  И тъй като именно историята „като пазителка на националното съз-
нание придобива особена власт над действителността“ (Йоцов 1930а), 
той я приема и предлага едновременно като източник и на себепознание, 
и на реалистичен поглед към живота. Основен мотив в есетата му често е 
този, че всички народи са „от едно и също тесто“, защото Бог ги е създал 
равноценни – и големите, и малките, а малкият народ винаги „има своя 
мисия“, но тя би се изпълнила само ако той се опази от „нравствено раз-
ложение“, като „бди над собствената си природа“, оценявайки жизнените 
си качества и мястото си в света (Йоцов 1939в: 3–4). Именно историята 
може да даде увереност в собствените сили на народите в трудното време 
от второто и третото десетилетие на ХХ в., което обитават. Неслучайно 
Йоцов го нарича „историческа буря”, в която Европа изглежда „с разклатено 
мирово първенство“ и напряга волята си да намери „проломи на ведрина“ 
(Йоцов 1939г: 3–4). Но същевременно, както той пише с горчивина още 
през 1932 г., „Европа все още не е наша духовна родина, ние сме все още 
отстранена земя, все още сме българи, без да бъдем европейци“ (Йоцов 
1932: 55). И точно затова ни е нужна историческа култура, чрез която да 
постигнем истински синтез „между домашно и европейско, българско и 
човечно, национално и космополитично..., но осветлена от настроението 
на днешния ден“ (Йоцов 1930: 2).

 Когато погледнем към „Родина“ като част от цялостното творчество на 
Б. Йоцов, виждаме ясно, че чрез списанието той изразява едновременно 
философията си за историята, но и представя една прецизно подредена 
картина на съвременната българска хуманитаристика и изкуство. В този 
смисъл списанието е изключително значим източник на информация за 
нагласите на учени и артисти в България в края на 30-те и началото на 40-те 
години, за техните интерпретации на ония фрагменти от историята, които 
за тях са значими. А те се оказват изцяло част от най-добрите традиции в 
хуманитарните науки. В този смисъл ние днес ясно виждаме в списание 
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„Родина” една панорама на вкусовете, идеите и практиките в научните и 
художествени среди от онова време. Борис Йоцов като редактор успява 
да ги обедини естествено и органично, превръщайки списанието в неот-
менимо присъствие в живота на будната част от българското общество.

 Нека да погледнем отделните рубрики в „Родина“ и тяхното съдър-
жание, защото те ясно очертават културните акценти, които са търсени и 
намирани от издателите. Всъщност през 1939 г. редактори са и двамата 
създатели на списанието – и проф. Б. Филов, и проф. Б. Йоцов, – но от 
1940 г., когато Филов става министър-председател, редактор остава само 
Йоцов, а структурата на списанието е практически непроменена. Тя е след-
ната: уводно есе, научни статии в обем от 120 до 180 страници, вести и 
бележки – обикновено от 10 до 30 страници, книжовни оценки – от 10 
до 30 страници, художествен преглед – 10 – 15 страници. Списанието 
има цветни приложения, илюстриращи представени материали.

 Тематиката на статиите е разнообразна, авторите са внимателно 
подбрани – и български, и чужди, езикът им е прецизен, а тезите ясни. 
Времевият диапазон на темите в статиите е от праистория, през история 
на средновековна България, до битова култура, акценти от Възраждането, 
акценти от модерната ни конституционна и дипломатическа история, наб-
людения върху динамиката на българския език и литература, сравнителни 
културни анализи... Ето някои примери:

 През 1939 г. в списанието са представени най-старите останки от човек 
в България в статията на Рафаил Попов с 5 приложения в края (Попов 1939). 
В същата година археологът проф. Богдан Филов представя в „Родина“ 
църквата на св. Климент и гроба на св. Кирил в Рим (Филов 1939), както и 
средновековните царски одежди в България (Филов 1939б), като и двете 
статии са придружени с много и качествени приложения.

  В „Родина” има публикации на специалиста по палеография и архивис-
тика от Ватикана доц. д-р Ив. Дуйчев, когото ние познаваме като носител 
на Хердерова награда от 1974 г. и академик от 1981 г. В края на 30-те години 
на ХХ в. той е университетски преподавател по средновековна българска 
история. Статиите му „Държава и църква в средновековна България“ 
(Дуйчев 1940), „България и Западният свят през 17 в.” (Дуйчев 1939) изцяло 
отговарят на очакванията на редакторите, като предлагат ясни щрихи от 
атмосферата на миналата действителност.

  В „Родина” тематичното разнообразие на статиите с нищо не нару-
шава усещането за единство на самата задача на списанието – да бъде за 
историческа култура, т.е. да се създаде усещане за различните аспекти на 
присъщия за даденото време начин и стил на живот. В тази посока са и 
публикациите на първия директор на Църковно-историческия археологи-
чески музей (между 1922 и 1958 г.) и преподавател по литургика, църковна 
археология и християнско изкуство проф. прот. Ив. Гошев, който представя 
и коментира особеностите на старобългарската книга (Гошев 1939) и спе-
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цифичната ѝ калиграфия (Гошев 1940), разбира се, с цветни приложения. 
Проф. Васил Захариев пък илюстрира с 10 собствени снимки ктиторски 
образи на българи в светогорски манастири (Захариев 1941).

 В списание „Родина“ са поместени някои от първите значими статии 
на доц. д-р Христо Гандев, бъдещ професор, ръководител на Катедрата по 
нова обща история: „Българската грамотност и книжовно предание през 
XVII – XVIII в.“ (Гандев 1941) и „Националната идея в българската исто-
риопис“ (Гандев 1940). Всъщност по-късно Хр. Гандев има основен принос 
за превръщане на историографията в самостоятелна университетска дис-
циплина.

 Разбира се, в списанието присъства темата за българските църков-
но-национални борби, представени от проф. Иван Снегаров (Снегаров 
1940). Появява се и младият историк, завършил впрочем славянска фи-
лология, Александър Бурмов (Бурмов 1939а) – бъдещ академик, основал 
сп. „Исторически преглед“ и Българското историческо дружество, който 
почти във всеки брой публикува и коментира нови исторически документи 
от живота на български възрожденски дейци.

 Бъдещият професор по етнография Христо Вакарелски също публи-
кува значими статии като „Българската историческа песен“ (Вакарелски 
1939), „Основни културно-исторически особености на народния ни бит“ 
(Вакарелски 1941). А изкуствоведът, директор на Народния музей от 30-те 
и началото на 40-те години Никола Мавродинов представя в списанието 
особеностите на българската дървена архитектура (Мавродинов 1941).

 Тази българска културно-историческа тематика е умело съчетана с 
погледа на чужди учени в публикувани сравнителни изследвания. Такива 
са статиите на проф. Геза Фехер за културните връзки на прабългарите 
и маджарите с Иран (Фехер 1941), на проф. Франц Дьоглер за царската 
власт в България и императорската власт във Византия (Дьоглер 1939), на 
проф. д-р Михаил Попруженко „България и Киевска Русь“ (Попруженко 
1939), на проф. Пьотр Бицили „Европа и изтокът в XIV в.“ (Бицилли 1940). 
Разбира се, сравнителни изследвания правят и видни български учени: 
Никола Станев – „Отражения на френската революция у нас“ (Станев 
1939), Борислав Примов – „Карл Велики и Крум Велики“ (Примов 1940). 
Проф. Георги Генов отправя поглед към Европа и Балканите (Генов 1940), 
проф. Михаил Арнаудов публикува статията си „От Хердера до Раковски“ 
(Арнаудов 1940) и пр.

 Географски и етнографски акценти присъстват съвсем естествено сред 
статиите в списанието. Например: проф. д-р Иван Батаклиев представя 
Дунав и неговото стопанско и политическо значение за българите (Батак-
лиев 1939), Хр. Гандев има статия за банатските българи (Гандев 1939), 
а изкуствоведката Вера Иванова-Мавродинова представя град Мелник 
(Иванова-Мавродинова 1939) като архитектурен ансамбъл, съзвучен с 
природните дадености.
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  Очевидна е тематичната кореспонденция на различни акценти в спи-
санието, които имат общ прицел – българската историческа съдба, – в 
избрани ключови епизоди, които носят спецификата на даденото време 
и стил на живот. Тези акценти обаче не са свързани само с миналото, те 
естествено преминават в настоящето, в теми, свързани с българското 
държавно устройство и с реалната дипломация през последните десети-
летия. Във всеки брой на списанието има статии от някои от класиците на 
юридическата ни наука – тук срещаме името на Любомир Владикин, който 
от 1934 г. е редовен професор в Свободния университет за политически и 
стопански науки (бъдещия УНСС) и участва със статията си „Вътрешното 
политическо и конституционно развитие на България” (Владикин 1940). 
Проф. Л. Владикин наред с бъдещия регент проф. Венелин Ганев, с проф. 
Цеко Торбов и проф. Петко Венедиков се приема за един от основате-
лите на правната наука в България. В „Родина“ публикува и проф. Стоян 
Баламезов, който от 1938 до 1960 г. е професор и ръководител на катедра 
по общо държавно и българско конституционно право. Той участва със 
статиите си „Балканските конституции като източник за проекта на бъл-
гарска конституция“ (Баламезов 1939) и „Делото на нашите учредители в 
светлината на днешното време“ (Баламезов 1939а).

 Редакторът Б. Йоцов не оставя встрани от темата за българската дип-
ломация в най-новата ни история. Често в „Родина“ виждаме името на 
юриста д-р Стоян Данев, бивш министър-председател и участник в ня-
колко правителства от началото на ХХ в. и преподавател по дипломация 
в Свободния университет. Той разказва от първо лице за държавните си 
мисии, за мирните договори от времето на Балканските войни. Например 
за кабинета д-р Ст. Данев 1901 – 1903 г. или за Лондонската конференция 
през 1912 – 1913 (Данев 1939) и др.

Очевидно редакторът на „Родина“ търси различни значими тематични 
полета, свързани с разширяването на историческия поглед на публиката. 
Очевидно е, че много прецизно подбира авторите си. Например Велчо 
Велчев, който през 1949 г. ще основе специалността „Руска филология“, е 
гимназиален учител в периода 1936 – 1942 г., когато е приет като автор в 
„Родина“. Тук той представя Йовковите „Старопланински легенди“ (Велчев 
1939а) и творческата история на Каравеловата повест „Българи от старо 
време“ (Велчев 1941). А специализантът от Ягелонския университет Петър 
Динеков, който от 1938 г. е вече преподавател в Софийския университет, 
представя книжовния живот в София през XVI в. (Динеков 1941). Редак-
торът на „Родина” публикува и статията на проф. д-р Стефан Младенов, 
сравняваща езика на Кирил и Методий със съвременния български език 
(Младенов 1940), което показва как той търси баланс между утвърдени 
учени и други – млади и обещаващи. Самият този факт говори за верния 
професионален усет на Борис Йоцов, както и за неговия талант да отсява 
същественото, онова, което бъдещето ще утвърди като стойностно в сфе-
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рата на хуманитаристиката.
 В рубриката книжовни оценки на списанието присъстват съобщения 

за новоизлезли книги. Тук откриваме представяне на „Вихрушка“ от Ангел 
Каралийчев от Борис Йоцов (Йоцов 1939д), поглед от Велчо Велчев към 
народопсихологическите есета на Спиридон Казанджиев (Велчев 1939) и 
други, отнасящи се към наши и чужди публикации. Тук срещаме и рецензия 
на д-р Л. Андрейчин за „Нова българска граматика“ от А. Теодоров-Балан 
(Андрейчин 1940, представяне на български поети в немски превод от 
Жана Николова (Николова 1940) и др.

  В рубриката вести и бележки от септември 1939 г. проф. Богдан Фи-
лов представя Евангелието на цар Иван Александър с цветно приложение 
(Филов 1939а), а младият Александър Бурмов – нови писма на Ботев и 
Левски (Бурмов 1939). В същата рубрика от 1939 г., в книжка 3 присъства 
преглед на изложби, театрални и оперни постановки. Тук възпитаникът 
на Лайпцигската консерватория и бъдещ наш известен фолклорист и хо-
ров диригент Иван Камбуров прави преглед на музикалния живот „през 
изтеклия сезон“, а изкуствоведката д-р Евдокия Петева-Филова следи 
художествени изложби. В следващите броеве на „Родина” ще има вече спе-
циална рубрика художествен преглед, в която те ще останат като водещи 
автори. Ив. Камбуров ще следи редовно оперните и балетни спектакли, а 
Е. Петева-Филова ще представя художествени изложби, сред тях тези на 
български художнички като Вяра Недкова и Екатерина Генадиева-Еврова. 
В тази рубрика срещаме името на Стоян Джуджев – бъдещ професор по 
музикална етнология в Консерваторията, на изкуствоведа уредник на На-
родния музей Никола Мавродинов, на бъдещия професор Велчо Велчев, 
който тук често коментира нови книги и театрални пиеси. С удоволствие 
четем представянето на изложбите на Константин Щъркелов и на Никола 
Танев от Александър Божинов, на Борис Денев от изкуствоведката Татяна 
Силяновска и др. 

  Очевидно е, че погледът на редактора Борис Йоцов към културните 
събития в България е широк и балансиран и че той внимателно търси и 
намира най-подходящите интерпретатори. А че това е така, можем да кон-
статираме и ние, тъй като дистанцията на времето сама е откроила като 
значими и стойностни и авторите, и акцентите в „Родина“. В този смисъл 
съдържанието на списанието за историческа култура представя собствения 
вкус и хуманитарна култура на проф. Борис Йоцов.

 Но тази интелектуална широта на Йоцов е възможна само защото отвъд 
нея стои истинската му хуманистична природа, неговият личен нравствен 
идеализъм. И той ясно се усеща от уводните есета на всеки брой от списа-
нието.

 В тях Йоцов влага жаждата си за единство, за общ път на българския 
народ, основан на най-истинския му духовен потенциал – нравствения 
му героизъм. Чрез това свое доверие той иска да укрепи народностното 



ЗАВРЪЩАНЕТО НА БОРИС ЙОЦОВ

172

самосъзнание. Сякаш казва директно и открито: когато знаеш кой си – мо-
жеш да правиш различни избори, без да губиш идентичността си. Тъкмо 
самопознанието е предусловието на един истински просветен национали-
зъм и то стои в основата на оптимистичната визия на Йоцов за българския 
народ: „Свободата на един народ, изявяваща правото му да бъде незави-
сим, да бъде господар на своите съдбини, е най-ценно негово достояние. 
Само народ с дълбоко самосъзнание, с горда представа за собствената си 
личност, с чувство за чест и достойнство, с твърда воля за живот може да 
върви победоносно в историята. И най-малък по телесна мощ, той става 
голям и могъщ по дух, когато е решен да твори сам, неограничаван от чужда 
власт, своята история“ (Йоцов 1939е).

 Списание „Родина“ всъщност има точно тази задача – да държи бу-
ден погледа на българите за реалността и за самите себе си: „Налага се 
възпитание на нашия народ в посока философско-исторична и нравстве-
но-героична. Възпитание, което издига българския народ пред собствения 
му взор, което разкрива всички негови духовни ценности, закръглява и 
затвърдява неговия характер, което го задължава да търси и намира, да 
оценява и уважава хората на българския дух“ (Йоцов 1939а).

  В обръщението си към читателите Йоцов задава посоката на списа-
нието: „Задачата, която си поставяме чрез „Родина“, е ясно определена. 
Чрез това списание ще ратуваме за българска историческа, за българска 
национална култура. Подтиква и напътствува ни съзнанието, че здрава 
народностна култура, сложена на историческа основа, е повече от необ-
ходима на нашия народ. А малцина ще отрекат, че ние малко познаваме 
собствената си родина, че отсъствието на по-дълбока историческа култура 
е съществен недостатък на българското общество, че нямаме чувство за 
историческа традиция и малко промисляме своите исторически съдбини... 
Ако имахме смисъл за историчното, ако нашата история беше се вляла в 
кръвта ни, кой знае дали ония, които времето, дарбата или случайността 
бяха поставили на ръководни места в нашата държава, биха направили 
нашия народ мъченик на кървава трагедия. Затова ние се вдъхновяваме от 
мисълта, че само онзи може искрено и дълбоко да обича отечеството си, 
който го познава добре. Само онзи може да бъде негов кормчия, който има 
исторически поглед за нещата и събитията. А да искаш да познаваш пътя на 
своя народ и съдбините на своята земя в неспирния ход на вековете, това 
означава, че се стремиш към истински творчески и смислен национализъм“ 
(Йоцов 1939а).

  Борис Йоцов живее с ясното съзнание за противоречията на времето, 
което обитава – сложно време на несигурност, на изживени национални 
катастрофи, на катаклизми, на започнали и незавършени промени, на почти 
разпадащо се патриархално общество и на почти недородено модерно...

 Тъкмо в такива времена, когато бъдещето е изпълнено с неясна тревога, 
духът се обръща към миналото, за да търси там опорите, които не му дава 
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настоящето. И Йоцов търси в историята оптимистични акценти – актуал-
ните значения на всеизвестни факти. Но винаги слага ударение върху темата 
за разумното поведение на малкия народ, който живее на кръстопътя на 
големите. Последователно в уводните есета на всеки брой на списанието 
той напомня на българите, че те са „нещо повече от етническа единица“, че 
са малък народ, който трябва „да осъзнае своето място, своята цена в света“. 
И тъкмо затова не бива „никога да взема дял в трагическите съперничества“ 
на големите народи, „в съдбовните им разпри и борби“. Той трябва да бъде 
„проникновено предпазлив, когато земята му стане място, гдето си дават 
среща вражески сили. Налага му се да се пази от пристъпите на капитали-
зма и империализма. Малък, той не може да не се съобразява с мировата 
икономика и динамика, но никога да не се увлича да прави великосветовна 
политика. Не чрез заплаха или пък с подчинение, а чрез разбирателство 
и приятелство да съгласува със световните сили основните потреби на 
своя живот. Не е голяма мъдрост да слага поради романтични увлечения 
прибързано и необмислено ръка в колелата на историята, защото може да 
бъде смазан“ (Йоцов 1939в).

 Усещането на Йоцов за морална отговорност е очевидно. Неговият 
нравствен идеализъм е в основата на всичките му усилия – и научни, и 
художествени, и будителски, каквито са уводните есета на сп. „Родина“. 
Едни от ключовите думи в тях са героизъм, справедливост, народност, 
самосъзнание, духовност, нравственост. Общият им смисъл е онзи ис-
тински „творчески просветен национализъм“, назован като основна цел 
на списанието.

 Ето какво е разбирането на Йоцов за героизъм, преди да е започнал 
да пише есетата си в „Родина“: „Всеки човек, който съзнава себе си като 
духовно същество, има чувството за изключителното, необикновеното, за 
великото и героичното в живота. У ония пък люде, които живеят с повише-
на представа за човека и човешкото, това чувство е още по-силно развито. 
Героичното, като изява преди всичко на духовната мощ на човека, има раз-
лични степени, бива от различен характер. Героизмът на всекидневното, 
на изключителното и свръхестественото, които срещаме по земния си 
път, поразява с твърдостта на волята, с величието на подвига, със силата 
на търпението и страданието, с безграничността на всеотдайност и само-
жертва. Проява на мисълта или на меча, на научния или на военния дух, 
на културния или на стопанския труд, на фронта на оръжието, на живота 
или на историята, той е в непрестанна, открита или потайна, борба с мно-
голичието, безличието и подлостта, с топлото равнодушие или с гадната 
безсъвестност, изобщо – с низшия дух, без съзнанието за отговорност, без 
представата за вечното у човека, без вярата за божественото у него, той е 
немислим, невъзможен“ (Йоцов 1937).

 Само автентичният „нравствен идеализъм“ е реалният двигател на 
поривите на човека към промяна – към свобода, справедливост, красота. 
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Тази изповед на Йоцов е не просто дълбоко лична – тя се оказва основата 
на онова, което той нарича творчески просветен национализъм и което е 
всъщност основен лайтмотив на цялото списание. А „Родина“ на свой ред 
е своеобразна, но автентична проекция на самия ценностен свят на Борис 
Йоцов, на цялостната му личност. Съвсем неслучайно той говори за бъл-
гарския народ като за единна личност, усеща го като единен организъм, в 
който живеят и хората на селския труд, и воините – отбраняващи земята, 
и хората на духа, а всяка група има своя дял в общото му движение през 
историята. Самото това движение е всъщност смяна на бурни и спокойни 
времена, бурите изненадват, но и отминават, като зад тях остава новата оп-
итност, чрез която народността съзрява. И трупа мъдрост, която в крайна 
сметка учи, че всичко е относително и от нея зависи дали ще избере да се 
самосъхрани изобщо. Темата е толкова актуална днес, след 80 години...

  Йоцов внушава, че историческа култура се създава чрез ясното съз-
нание за иронията на историята, която „изправя, наставлява, поучава 
народите да не губят усет за действителността“, за това, че един народ ни-
кога „не бива да се поставя над живота, над тия условия и събития, които 
имат силата на съдба, над ония нравствени закони, които човечеството е 
изковало в своето хилядолетно развитие. Да не мисли, че той е избраният, 
единственото оръдие на Божия дух, призван да властва над света, чувст-
вайки се свръхнарод, чрез който историята намира своя смисъл“. Защото 
именно историята отсява същественото и коригира всичко, което излиза 
извън естествената рамка на живота. „Честит да е онзи народ, – пише 
Йоцов, – който не се оставя да го сдави иронията на историята“ (Йоцов 
1940а).

 В крайна сметка посланието, което прави „Родина” – списание за бъл-
гарска историческа култура, може да бъде синтезирано в думите на големия 
български археолог акад. Димитър П. Димитров, които той обичаше да 
казва на студентите си в началото на 70-те години на ХХ в.: „Историята е 
наука не за миналото, а за бъдещето“.

 Ние, разбира се, никога не се учим от историята. Повтаряме я обикно-
вено като фарс. Но поне го забелязваме донякъде... Промените в историята 
и в цивилизацията са процеси, които винаги и неизбежно се свеждат до 
преоткриване на изконни ценности в нов контекст.

 Борис Йоцов се опитва да ни припомни тази стара истина, тъй както 
ние днес се опитваме да преоткрием него. Дано успеем – поне донякъде 
– да върнем смисъла на словото му в неговата изначална, най-първична 
чистота...

 Ако не успеем – толкова по-зле и за нас, и за самата история.
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Abstract: The article examines the period between the appointment and the resignation of  
Professor Boris Yotsov as the director of  the National Theatre in Sofia. The prominent 
Slavist heads the theatre from May 11th, 1936 until September 4th, 1937. His theatrical 
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Връзката на Борис Йоцов с Народния театър в контекста на научната 
кариера на професора и на развитието му като славист и литературен 

критик е по-скоро неочаквана. От 1926 г., когато младият учен постъпва 
на редовно асистентско място в Софийския университет, до 1935 г. – годи-
ната, в която е подписан указ за назначаването му като редовен професор 
в Катедрата по славянски литератури, Б. Йоцов целеустремено следва 
своя академичен път. Междувременно ученият е приет за дописен член 
на БАН (1932 г.), а скоро след това започва и членството му в българския 
ПЕН клуб. През 1936 г. проф. Йоцов е назначен за директор на Народния 
театър в София. Погледът към дотогавашния му литературен, научен и 
литературнокритически опит не откроява негови специални занимания с 
театъра, също така не представя нарочен интерес към драматургията или 
към български и славянски автори драматурзи. Поради това отправената 
към проф. Йоцов покана да се заеме с управлението на Народния театър 
и готовността му да поеме тази отговорност в известен смисъл са изне-
надващи и сякаш излизат извън логичната праволинейност на неговия 
професионален и творчески път.

Първите публикации на Б. Йоцов са авторски стихотворения, които 
той пише в периода 1912 – 1920. През 20-те години на ХХ век  започва да 
публикува литературноисторически статии. С тях представя литературни 
и културни процеси от Българското възраждане до най-новите прояви в 
българската и другите славянски литератури. Ученият се интересува от 
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творческото присъствие на съвременни или по-стари автори от българска-
та, чешката, сръбската, полската литература. В литературната периодика 
редовно се появяват негови рецензии върху новоизлезли произведения на 
български и на славянски творци. В поредица от статии младият славист 
разглежда в сравнителен план творчеството или конкретни творби на 
български и славянски писатели, обръща се към философската тема за про-
явленията на славянското съзнание в България и сред останалите славяни, 
вълнуват го идеите на чешкия интелектуалец и държавник Томаш Г. Маса-
рик. Само година преди да оглави Народния театър, Б. Йоцов публикува в 
„Годишника на Софийския университет“ обемното изследване „Български 
страдания и борби за свобода в славянската поезия“1. Редактира и издава 
труда на своя учител проф. Боян Пенев „История на новата българска 
литература“2, съставя предговора на изданието на „История славенобол-
гарская“3 от 1934 г. Сред задълбочената научна работа на проф. Йоцов и 
интензивната му литературнокритическа дейност изключително рядко се 
появяват текстове, които имат отношение към театрални спектакли или 
към драматургични прояви в изследваните от него литератури. Отзивите 
и статиите на Б. Йоцов, свързани с театър и драма, са лесно изброими: през 
1928 г. българският славист представя книгата на своя чешки колега проф. 
Франк Волман „Българската драма“4, през 1930 г. излиза кратък отзив в 
сп. „Заря“ за две премиери в Народния театър5, след още две години пише 

1  Вж. публикацията: Йоцов, Б. Български страдания и борби за свобода в славянската 
поезия [Студия] Борис Йоцов. // Годишник на СУ. Ист.-филол. фак., 31, 1935, с. 1–186.
2 Първото издание на „История на новата литература“ е подготвено от Б. Йоцов. Като 
асистент на Б. Пенев той отлично познава лекционния курс на своя професор и изслед-
ванията му върху автори и процеси от българската литература (Вж. повече в Т. 1 от Съ-
чинения на Б. Йоцов, 2018 г.): Пенев, Боян. История на новата българска литература : Т. 
1 – Начало на Българското възраждане / Боян Пенев; Под ред. на Борис Йоцов, С., 1930.
3 Предговорът на Б. Йоцов е сред най-значимите анализаторски  текстове, посветени 
на хилендарския монах: Паисий Хилендарски. История славянобългарская // Паисий 
Хилендарски; Прев. на новобълг. Ал. Филипов; С увод от Борис Йоцов. София: Всебълг. 
съюз „Отец Паисий“, 1934, с. III–XXXVIII.
4 Двете публикации имат сходно съдържание и обем. Б. Йоцов оценява интереса на 
Фр. Волман и солидната информация, която чешкият славист е събрал, за да опише 
историята на българската драма, преди това да бъде сторено от българските изследо-
ватели. Вж. „Един чужд учен за нашата драма“: [Рецензия на: Prof. PhDr. Frank Wollman, 
Bulharské drama (Bratislava 1928)] / Борис Йоцов. // Литературни новини, Год. ІІ (1928), 
№ 1, с. 3. и „Българската драма“ от проф. д-р Франк Волман: [Рецензия на: Prof. PhDr. 
Frank Wollman, Bulharské drama (Bratislava 1928)] / Борис Йоцов. // Училищен преглед, 
Год. ХХVІІІ (1928), № 8, с. 873–877.
5 Този отзив е критичен към драмата на Д. Шишманов „Панаирът в Стародол“, а също 
и към нейната постановка, дело на Н. Масалитинов. Спектакълът се задържа само за 
четири представления на сцената на Народния театър. Втората коментирана и също 
критикувана в публикацията премиера е на музикалния спектакъл „Алцек“. Вж. „Две 
премиери в Народния театър: 1. Панаирът в Стародол и 2. Яцек“ / Б. Й. // Заря, Год. ІІ 
(1930), № 4/5, с. 182–184.
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рецензия за драмата на Д. Бабев „Секулова невеста“6, а вече като дирек-
тор на Народния театър публикува кратка информация за полезността от 
съществуването на частните театри в София7. С тези няколко текста се 
изчерпват изявите на Б. Йоцов в пресата на тема „театър“. Затова е по-скоро 
неочаквано, че точно проф. Йоцов получава покана да поеме ръководството 
на най-представителната театрална институция в България. 

Борис Йоцов е двадесет и шестият директор на Народния театър за 
близо тридесетте години от неговото създаване през 1903 г. Той заема 
длъжността от 11 май 1936 г. до 4 септември 1937 г. Директорът предсе-
дателства и Артистичния съвет, чиито членове по това време са главният 
режисьор Николай О. Масалитинов, поетът Николай Лилиев и поканеният 
от Б. Йоцов за член на съвета, също щатен режисьор в театъра, Хрисан 
Цанков. Лесно може да бъде изчислено, че статистически средният прес-
той на директорския пост на първата национална театрална институция 
е с продължителност от един театрален сезон. Това е периодът, за който и 
Б. Йоцов оглавява театъра. Честата смяна на правителства води до крат-
котрайни мандати на министрите на народното просвещение, от които 
зависи и назначението на директорите на Народния театър. Това е само 
административната причина за динамиката, с която се сменят ръководи-
телите на Народния театър. Повечето директори се връщат на поста пов-
торно – някои и за трети, и четвърти път. Проф. Йоцов има своя единствен 
опит в ръководенето на Народния театър и през сезона 1936/37 г. започва 
и приключва неговата кариера на театрал. 

 От директорите до него единствено той и проф. Михаил Арнаудов 
нямат професионален живот, свързан с театъра, драматургията или опе-
ративната критика за тях. Защо ученият Б. Йоцов приема това предизви-
кателство и как се справя със задачата си? В какъв момент от развитието 
на Народния театър го оглавява? И защо напуска директорския пост така 
скоро? Това са логичните въпроси, които предизвиква ангажиментът на 
Йоцов като шеф на най-представителната национална театрална трупа. 
Отговорите им биха допълнили личностния портрет на Борис Йоцов.

 Информацията за проф. Йоцов като директор на Народния театър е 
оскъдна. Периодът, за който той оглавява театъра, е посочен точно в „Лето-
пис на Народния театър „Иван Вазов“ (1904 – 2004)“ (https://nationaltheatre.
bg/storage/). В „История на българския драматически театър“ на Пенчо 

6 Вж отзива на Б. Йоцов „Блян и действителност“: [Рецензия на: Секулова невеста: Пи-
еса в 7 карт. / Димитър Георгиев Бабев. - София: Хр. Г. Данов, 1932] / Борис Йоцов. // 
Листопад, Год. ХІІІ (1932), № 9/10, с. 242–243; В: Пиесата Секулова невеста от Д. Бабев: 
[Рецензии] / Георги Спиров и др. – София, 1933, с. 34-35.
7 Тази бележка Б. Йоцов пише по времето, когато е директор на Народния театър и 
изразява мнение, че добрите частни театри са полезна конкуренция за държавните и 
общинските театри: Частните театри в София: [Бележка] / Борис Йоцов. // Час: народ-
нически седмичен вестник за обществени и културни въпроси, Год. ІІІ (1936), № 16, с. 8.
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Пенев театралният сезон 1936/37 г. е представен със заглавията на игра-
ните постановки, с гостуванията на Белградския народен театър в София 
и на софийския в Белград, с успеха на полския режисьор Леон Шилер и 
забележителната игра на българските актьори в неговата постановка на 
„Задушница“ от А. Мицкевич, както и с турнето на артисти от Народния 
театър в Северна Америка и Канада. Името на Б. Йоцов изобщо не се спо-
менава. Проследен е животът на театъра през сезона, в който го ръководи 
Йоцов, но директорът не е назован нито веднъж. Директорите, режисьор-
ите, някои драматурзи и актьорите са важните фигури в хронологията на 
театралния живот и П. Пенев, без да анализира работата им, добросъвестно 
ги изброява в своя обемен труд. Единственото нарочно пропуснато име в 
театралната фактология е на директора Б. Йоцов:

 „След 19 май 1934 г. в театъра настъпва промяна с назначаване за трети 
път на Владимир Василев за директор на Народния театър. […] Владимир 
Василев като директор на театъра бива освободен. Това дава възможност 
на големите майстори на нашия театър Кръстьо Сарафов, Стоян Бъчваров, 
Петя Герганова и Георги Стаматов, както и на режисьора Хрисан Цанков, да 
се завърнат наново в Народния театър. В резултат политиката за опознаване 
на сръбския и българския народ артистът Кръстьо Сарафов бива изпратен 
в Белград… […] Същата година през декември се разменят и режисьори, 
като режисьорът на Народния театър Хрисан Цанков поставя в Белградския 
народен театър „Майстори“ на Рачо Стоянов, а белградският режисьор 
Душан Радислав Веслич – „Кощана“ на Борислав Станкович. […] Този на-
чин за размяна се практикува и между България и други славянски страни. 
Така например през 1937 г. са поканени у нас големият полски режисьор 
Леон Шилер и големият полски театрален художник Андрей Пронашко за 
постановката… „Задушница“. […] През тази година се поставят пиеси като 
„Народен враг“ на Ибсен, „Тартюф“ на Молиер и „Отело“ на Шекспир… В 
края на сезона се обявява резултатът от проведения анонимен конкурс за 
нова българска драма. […] От 1 октомври 1937 г. директор на Народния 
театър за четвърти път става Владимир Василев“ (Пенев, 1975: 659–662).

Така П. Пенев представя работата на театъра, без да назовава поименно 
директора през сезона, през който професор Йоцов го ръководи.

От най-новата „История на български театър“, т. 4, също не узнаваме 
много подробности за директорската политика на Б. Йоцов, освен че е 
представена неговата инициатива за засилване на международната дей-
ност на театъра:

„Още с встъпването си в длъжност той трябва да организира турнето на 
Народния театър до Белград – 25 – 30.VI.1936 г., по спогодба за размяна на 
гостувания между националните театри на България и Сръбско-Хърват-
ско-Словенското кралство. […] Най-значимият акт в тази международна 
активност е поканата към полския режисьор Леон Шилер и художника 
Андрей Пронашко…“ (Йорданов 2011: 49–50).
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От наличните факти можем да добием само относителна представа 
за Борис Йоцов като директор на Народния театър. Проследяването на 
отзивите и съобщенията, които се публикуват в периодичния печат, за 
да отразят неговото назначение, последвалите срещи на журналистите с 
новия директор, рецензиите за театралните постановки през сезона, ин-
формациите за конкурса за нова българска драма, иницииран от Йоцов, 
попълват картината на неговото управление повече, отколкото известните 
исторически факти от театралния сезон 1936/37 г. Журналистическите 
публикации имат и друго предимство в оформянето на портрета на ди-
ректора – пресъздават емоции, настроения, изявяват принадлежност към 
културни, политически или друг тип обществени кръгове и професионални 
контакти. За да добавим щрихи към характеристиката на Борис Йоцов, за 
да го видим в ролята му на професора, отдаден творчески и администра-
тивно за повече от година на една от най-значимите български културни 
институции, към вече събраното за него добавяме и гледните точки, които 
ни предоставя прочитът на публикациите в тогавашния периодичен печат.

*** 
Директорството на проф. Йоцов се предхожда от третото назначение 

за директор на театъра на редактора на сп. „Златорог“ Владимир Василев, 
който в този свой мандат е директор през сезони 1934/35 г. и 1935/36 г. За 
периода от 1923 г. до 1939 г. литературният критик заема директорския 
пост в театъра четири пъти. Неговият първи мандат започва в кризис-
ен период, когато силно се проявява липсата на свежи творчески идеи 
в трупата. Към сериозните проблеми се добавят общата икономическа 
криза и пожарът, опустошил сградата на театъра през февруари 1923 г. 
Театралната критика, включително и в сп. „Златорог“, вече е посочила 
двата най-големи проблема за Народния театър – остарелият репертоар 
и лошата режисура. Вл. Василев има визията за необходимите радикални 
промени, от които се нуждае трупата. Има и волята да ги наложи. Новият 
директор преформулира художествената политика на театъра с налагане 
на репертоарни промени, с назначаването на двама режисьори с проти-
воположна естетическа концепция на работа – Николай Масалитинов 
и Хрисан Цанков, с обновяване на актьорския състав и съкращаване на 
немалък брой от заварените артисти. Подобни активни промени няма как 
да не предизвикат брожения срещу директорската политика и настроения 
персонално срещу директора. След малко повече от два сезона Вл. Василев 
е освободен от Народния театър. Когато през 1929 г. е поканен отново да 
заеме директорския пост от същия Н. Найденов – освободилия го по-рано 
министър на просвещението, Василев продължава да следва художествена-
та политика от предходното си управление. След нова политическа промяна 
и нов министър ангажиментът на Вл. Василев е прекратен. Честата смяна 
на правителства и министри през този период води до смяна на директори 
на културните институции при всеки нов кабинет, а и по-често.
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Вл. Василев обаче е натрупал достатъчно негативи и сред трупата, и 
сред колегите си журналисти и критици и отстраняването му от Народния 
театър се приема от културната общественост с облекчение. Неговият 
хъс, амбиция и полемична страст на словото му са „в основата на озлобле-
нието, преследвало го в пътя му на литератор и театрал“ (Константинова, 
Александрова 2020: 16). През последния театрален сезон в различни пе-
риодични издания излизат тревожни статии за състоянието на Народния 
театър. Упреците за това са насочени основно към директора. Вестник 
„Народен театър“ определя 1935 г. като „твърде тъжна и нерадостна за 
българския театър“. Причина са последствията от голямата стопанска кри-
за, но по-важното е, че „българинът няма култ към театъра и въобще към 
изкуството и културата!“, пише авторът (Димов 1935). Няколко броя преди 
това вестникът излиза с водеща статия, озаглавена „Спасявайте театъра!“, 
която съдържа призив да се мобилизират всички средства, за да се събу-
ди интересът на публиката. И тук икономическата криза се изтъква като 
заплаха, към която се добавя и нова – експанзията на киното, тъй като то 
се възприема с по-малко интелектуално усилие от театралния спектакъл 
и е далеч по-евтино изкуство за зрителя. Отражението в България на тези 
световни процеси би могло да бъде смекчено с правилна културна полити-
ка, която, за съжаление, ръководството на Народния театър не провежда: 
„… на всяка театрална управа досега не мога да призная добро желание и 
честно усилие. Разликата между тях е била само в индивидуалната под-
готовка на всеки ръководител за заеманото място в театъра“ (Атанасов 
1935). В края на театралния сезон вестникът отново отбелязва значително 
намаления интерес на зрителите към Народния театър и операта. На ефекта 
от икономическата криза „помага“ недостатъчно енергичното управление, 
„осъдителната бавност“ на решенията и наглед творческите експерименти, 
които всъщност задоволяват лични амбиции. Към критиките се добавя 
„усещането за безпогрешност у ръководните лица“ и липсата на критично 
внимание към работата им. Тук вече упреците са отправени директно към 
маниера на ръководене на Вл. Василев.

 Негативното настроение към директора Вл. Василев предпоставя 
надеждите, с които се посреща новоназначеният директор Б. Йоцов. В 
съобщението на в. „Народен театър“ за новия ръководител на театъра 
редакцията изразява убедеността, че шансът на първата ни театрална ин-
ституция да възвърне изгубените си позиции е в неговия нов директор: 
„Днес, когато държавният театър има нова ръководна личност, излязла от 
средата на едно просветно тяло, нека бъдем сигурни в искреното желание 
на тази ръководна личност, че тя ще тласне театъра в неговия прав път, че 
ще пресече всички амбиции, които има тепърва да растат, и че ще закрепи 
застрашените му интереси, вземайки поука от едно близко минало“ (На-
роден театър 1936, бр. 39).

Информацията за новия директор съдържа съвсем кратка негова харак-
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теристика: „известният учен и литературен критик проф. Борис Йоцов“. 
Следва по-обстойно представяне на директора пред читателите на вестни-
ка, в което редакцията подчертава два обнадеждаващи факта около назна-
чението на Б. Йоцов: първо, директорът е мотивиран за поста, който поема, 
воден от желанието да издигне художественото ниво на театъра и той да 
стане „разсадник на родна култура и изкуство“; и второ, той има съгласието 
и уверението на артистите за тяхната пълна подкрепа, ако следва това свое 
намерение, без да се поддава на „лични и на котерийни интереси“. Според 
редакцията фаталната грешка на почти всички ръководители на Народния 
театър е, че не успяват да запазят дистанция от вътрешните напрежения 
между актьорските групи в трупата, а също така се поддават на кадровия 
натиск отвън. Б. Йоцов е представен като „достатъчно мъдър и просветен 
учен“ и редакцията му пожелава „ползотворна дейност“. Публикацията 
внушава убедеността, че театърът в „неговото лице е намерил най-после 
един от най-мъдрите си директори“.

 В следващия брой  вестникът отново повтаря новината за новия дирек-
тор. Към съобщението е добавена портретна фотография на Б. Йоцов. През 
сдържания тон, с който е поднесена информацията, е изказана надеждата 
за позитивни промени в трупата и на сцената: „Иска ни се да вярваме, че 
Народният театър в лицето на проф. Йоцов е намерил един от редките си 
ръководители“ (Народен театър 1936, бр. 40). 

 Сред първите действия на директора Б. Йоцов е да организира среща 
с целия творчески състав на театъра, операта и балета, които и в този мо-
мент се намират под общо ръководство. След срещата той дава изявление 
за пресата и споделя, че е посрещнат с „вяра, ентусиазъм и доверие“ и че 
напълно осъзнава „голямата отговорност“ пред себе си. Самият Йоцов 
характеризира връзката си с театъра така: „Не съм чужд на театъра и 
неговите проявления, следя ги отблизо. Познавам играта на артистите, 
някои от тях са ми приятели… Освен това артистите не са ми били чужди 
като носители на стремежа за културни завоевания, литература и изкуство 
в тая страна. Идвам със сърце, препълнено с любов към тях и тяхното 
дело“ (Нова камбана 1936, бр. 9). Професорът споделя и стряскащите 
предупреждения, които са му отправени, преди да приеме поста: „Там е 
гнездо на оси, лудница, вулканическа почва, нелогични прояви…“. Следва 
интервю с Б. Йоцов, в което той заявява, че вниманието към българския 
език, който звучи от сцената, е една от важните му грижи като филолог: 
„Езикът в театъра трябва да бъде образцов: правилен, чист и звучен“. Йо-
цов добавя, че ще е благодарен на всички, които го подкрепят в работата, 
а на критиката ще бъде задължен, ако тя „подкрепя хубавото и поправя 
грешките“ (Герн 1936, бр. 11). Изявлението му пред пресата демонстрира 
в по-голяма степен емоции, искрен ентусиазъм и добри намерения. И в 
по-малка – ясна стратегия за осъществяването им. Директорът споделя и 
конкретно свое решение, свързано със съставянето на правилник, който 
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да урежда взаимоотношенията в самия театър и на театъра с другите ин-
ституции, защото като ръководител на най-представителната театрална 
институция е изпаднал в истинско затруднение от липсата на правила за 
служебна комуникация. На въпроса за репертоарната политика Б. Йоцов 
отговаря с разсъждение, но не предлага конкретно решение каква да бъде 
тя. Факт е, че верният баланс в съотношението родна – чужда драматургия 
на сцената на Народния театър винаги е бил труднопостижим. Финансовият 
въпрос, както и въпросите за попълване на артистичния състав на театъра, 
за главния диригент на операта, за организирането на гастроли получават 
отговор, че директорът е мислил по тях, но все още не е стигнал до решение 
как да се справи с всички тези проблеми. И тук новият директор споде-
ля, че една от задачите, които вече е оформил пред себе си, произтича от 
филологичната му подготовка и би работил целенасочено и с грижа, за да 
звучи от сцената правилен и чист български език. Предварително изказва 
признателност за всяка добронамерена помощ, която би получил от всички, 
готови да му я дадат.

  За първи път Б. Йоцов публично споделя по-конкретни свои планове 
в интервю, дадено два месеца по-късно и само месец преди откриването 
на новия театрален сезон. След разговор на директора с журналисти в. 
„Нова камбана“ (1936, бр. 80) публикува по-важните моменти от изказ-
ването на Б. Йоцов. Споделеното тук има вече вида на изяснена програма 
за настоящата театрална година и директорът е значително по-конкретен 
за плановете си. А някои от тях вече са в процес на осъществяване. Какво 
разказва проф. Йоцов? 

1. Директорът със задоволство заявява, че е върнал в трупата някол-
ко от големите ѝ имена, напуснали предишния сезон поради конфликт 
с Вл. Василев. Самото заглавие на интервюто с големи букви изписва 
имената на Кръстю Сарафов, Стоян Бъчваров, Петя Герганова и Георги 
Стаматов, които отново постъпват в Народния театър.

2. Завършил е срещата си с пребиваващия в момента в България 
директор на Белградския народен театър г. Войнович. Резултатът от 
срещата е постигнато споразумение за взаимни гостувания на двете 
трупи през зимния сезон, както и за индивидуални турнета на българ-
ски и сръбски артисти, които да изпълнят главните роли в български 
пиеси на белградска сцена и обратно.

3. Професорът обявява заглавията на пиесата и операта, които ще 
открият новия сезон през следващия месец – това са драмата „Пред 
изгрев“ („Кара Танас“) от Стефан Савов и операта „Оберон“ от Карл 
Мария фон Вебер.

4. Б. Йоцов съобщава за приетото решение за организиране на кон-
курс за българска драма. За първите трима автори, спечелили конкурса, 
са подготвени парични награди.

От месец ноември 1936 г. се осъществява поредица от гастроли между 
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Белградския и Българския народен театър. Една от българските звезди – 
актьорът Кр. Сарафов – гастролира в Белград в ролите на Големанов от 
едноименната пиеса на Ст. Л. Костов и Агатон от „Опечалена фамилия“ на 
Бр. Нушич. Артистът от Народния театър на Белград Душан Раденкович 
играе същите роли в София. През месец декември Хрисан Цанков поставя 
в Белград „Майстори“ на Рачо Стоянов, докато сръбският режисьор Душан 
Веслич прави „Кощана“ на Борислав Станкович у нас.

В първия брой за 1937 г. на в. „Български народен театър“ е публикуван 
обзорът равносметка на редакцията за изтеклата театрална година. Той 
започва с оценка за работата на Народния театър и Народната опера. С 
оптимизъм е отбелязано, че тяхното художествено ниво расте. Значител-
но място в статията е отделено на „директорската промяна“ като „важно 
събитие в живота на театъра“:

„Не е тук мястото да се впускаме в преценка на дейността на директо-
рите, да сравняваме и присъждаме. Но трябва с горчивина да отбележим, 
че директорските промени стават у нас твърде често, много по-често, 
отколкото го изискват интересите на театъра. Тъкмо един директор поеме 
работата, изучи нуждите и работата на един технически и художествено 
тъй сложен институт и ето че го променят. Още по-жалко е, че причините 
на тези промени са повече случайни или се дължат на … клюката, лични не-
доволства и домогвания и други подобни. А ние нямаме много хора, които 
да са запознати с театралната работа и да обичат искрено и безкористно 
театъра. Все нови хора, които наново се учат! Нека през прага на новата 
година да пожелаем, щото сегашният директор – уважаемият г-н проф. 
д-р Йоцов – да не бъде постигнат от обикновената директорска съдба. Той 
тъкмо започна да се запознава с работата на института – тепърва сега му 
предстои разгъване на творческа дейност, на която пожелаваме да посвети 
всичката си енергия…“ (Български народен театър, 1937, бр. 126 и 127).

Борис Йоцов се радва на трайна медийна подкрепа от екипа на най-плът-
но обвързаното с театъра периодично издание във времето на неговия ди-
ректорски мандат – в. „Български народен театър“. Положителните оценки 
за Б. Йоцов не изразяват само предварителните очаквания към него. По 
време на театралния сезон, през който той ръководи театъра, се появяват 
още подкрепящи, дори възторжени отзиви за премиерните спектакли на 
Народния театър. Похвалите в пресата към директора и неговата политика 
на ръководене на театъра са изобилни.

Като най-значително творческо събитие на сезона 1936/37 г., което 
критиката определя и като „паметна дата“ за нашия театър, е спектакълът 
„Задушница“ от Адам Мицкевич. Постановката е на полския режисьор 
Леон Шилер, който две години по-рано вече е правил същия спектакъл във 
варшавския „Театър полски“. Премиерата на „Задушница“ преминава при 
„голяма тържественост“: „Изпълнението ѝ на нашата сцена ще бъде памет-
на дата в историята на Народния театър“ (Зора 1937, бр. 5332). Според Ст. 
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Димов „Задушница“ е една от най-грандиозните постановки у нас, която 
следва експресионистичния стил. Разпределение, ансамбъл, художествена 
прецизност, единна сценична логика – всичко в нея според преценката на 
театралния критик е на висота. Толкова завършен и монолитен спекта-
къл почти не е виждан дотогава на българска сцена, пише Димов: „Това 
е спектакъл, в пълния смисъл на думата от европейски мащаб“ (Народен 
театър 1937, бр. 52). 

В интервю с режисьора Леон Шилер, публикувано във в. „Зора“, полският 
театрал хвали българските артисти, успели да се справят на високо ниво с 
изпълнението на ролите в „най-съвършената полска пиеса, най-голямата 
гордост на полското драматическо изкуство“. Режисьорът изразява вярата 
си в успешното представяне на пиесата на българска сцена (Георгиев 1937, 
бр. 351).

Рецензии и за други театрални спектакли съдържат признание за от-
личната работа на Б. Йоцов като ръководител на Народния театър. Когато 
оценява високо актьорската игра в постановката на „Тартюф“, Стр. Димов 
завършва статията си с оценка и за усилията на директора: „Този спектакъл 
достатъчно убедително говори за възхода на Народния театър, който под 
мъдрото и просветено ръководство на директора му проф. д-р Борис Йо-
цов през този сезон отбеляза големи художествени постижения“ (Димов 
1937, бр. 51).

От публикациите във в. „Народен театър“ явно проличава подкрепата на 
изданието към директора Б. Йоцов. Освен възторжени похвали за „Задуш-
ница“, „Отело“, „Тартюф“, „Отвъд хоризонта“ в края на 1936 г. в редакционна 
бележка управлението на проф. Йоцов получава най-високо признание:

„През никой друг сезон, откак съществува Народният театър, не е заре-
гистриран такъв голям морален и материален успех, както през текущия. 
Спектаклите на драмата и операта се посещават масово. Всяка вечер са-
лонът препълнен с публика. Този голям интерес на публиката към делото 
на Народния театър трябва да се отдаде преди всичко на сполучливия ре-
пертоар, който трактува проблеми, близки до психиката на съвременния 
зрител. Най-после намери се един директор в лицето на литературния 
критик и учен г. проф. д-р Борис Йоцов, който да свърже художественото 
дело на Народния театър с пулса и разбиранията на публиката. Тази заслуга 
е лична на г. Йоцова… Ако и занапред Народният театър върви в този темп, 
до края на сезона ще отбележи може би за първи път един чувствителен 
суфецит (изпълнение на показателите – бел. моя). Във всеки случай г. 
Йоцов досега се очерта като един от най-добрите директори на Народния 
театър“ (Народен театър 1936, бр. 45).

Спектакълът „Задушница“ и организираният по инициатива на проф. 
Йоцов конкурс за българска драма (макар и непреминал гладко) са голе-
мият актив на неговия директорски мандат. Като решение да бъде върната 
публиката в салона той полага реални усилия да се преодолее залитането 
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към комедията и мелодрамата и да се наложи качествената драматургия 
със старание да бъде насочено вниманието към работата на българските 
писатели. Няколко сезона след като Б. Йоцов се е оттеглил от управлението 
на театъра, в самия край на 1939 г., авторът на в. „Народен театър“ Ат. К. 
Георгиев пише за „добре изнесената“ „прекрасна“ пиеса на Яворов „Когато 
гръм удари“. С нея е открит театралният сезон. А подготвеният репертоар 
съдържа и други заглавия на български пиеси. Засиленото внимание на 
Народния театър към българската драматургия дава повод на автора на 
статията да припомни инициативата на напусналия вече директорския 
пост Б. Йоцов и установения от него „култ към българската драма, когато 
се полагаха особени грижи за нея“. „При Йоцов бе установен българският 
героичен стил и той трябва да бъде достойно застъпен в театъра, който е 
национален институт и има културно-възпитателни задачи“, пише авторът 
на „Български народен театър“ (Георгиев 1939, бр. 184).

Друго значимо събитие, което бележи директорството на Борис Йоцов, е 
голямото турне в Северна Америка на 16 артисти от Народния театър. То се 
осъществява през лятото на 1937 г.. Организират го актьорите Г. Стаматов 
и Кр. Сарафов. Театърът, респективно директорът, нито има ангажимент 
към подготовката, нито участва в пътуването. Но тъй като то е достатъчно 
сложно, а групата включва освен актьорите и помощен персонал, с който 
общият брой участници в турнето нараства до 24 души, възникват различни 
напрежения. При завръщането в България финансовите обвинения към 
Стаматов и Сарафов ескалират до съдебен спор. Организаторите осигуря-
ват финансиране, което е достатъчно за сравнително комфортно пътуване, 
но за да покриват разходите си в Америка, членовете на трупата трябва 
да разчитат на доходите от представления или там, на място, да намират 
нова финансова помощ. Българските актьори изнасят спектакли в Торон-
то, Ню Йорк, Детройт, Питсбърг и още няколко по-малки града. Играят 
се сцени от пиесите „Към пропаст“, „Кара Танас“ и „Майстори“, отделни 
рецитали, както и целите постановки на „Хъшове“ от Вазов и „Щурецът 
на огнището“ от Дикенс. Представленията им се посрещат с ентусиазъм 
и публиката включва освен български емигранти и американци. Всички 
горещо аплодират актьорите. Независимо че турнето постига сериозен 
успех в българската група, назряват конфликти. Спомените на актрисата 
Петя Герганова, съпруга на Георги Стаматов, пресъздават настроенията 
през това пътуване:

„Това турне беше забележително… Спектаклите ни бяха изрядни, но 
това, което предвиждах, стана. Много актьори на далечен път! Различни 
характери, настроения, желания… Размириците бяха налице. Съблазни 
много, а парите ограничени. Започнаха се подозрения дали двамата водачи 
не злоупотребяват с доверието на другарите си! С други думи – дали те 
материално не ги ощетяват! Горките водачи! Те се чудеха какви заеми да 
сключат, за да излезем на добър край. Когато се завърнахме, срещу водачите 
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на трупата започнаха най-нелепи интриги. Водачите бяха отстранени от 
театъра…“ (Герганова 1970, 42–44).

След проведено в продължение на една година разследване Кр. Сарафов 
е върнат в Народния театър. А  по-късно е реабилитиран и Г. Стаматов. 
Макар в конфликта, свързан с американското турне на актьорите от На-
родния театър, да не е включен директорът, напреженията около скандала 
няма как да не се отразяват и на него. 

Отразяващите работата на Народния театър журналисти и театралните 
критици подкрепят Б. Йоцов. В периодичния печат преобладават добро-
намерени отзиви и коментари за усилията на директора и посоките, които 
очертава за развитие на театъра. Но публикациите в пресата не разкриват 
цялостния спектър на взаимоотношения на ръководещия Народния теа-
тър с институциите, от които зависи неговата работа. Заедно с аплаузите 
към най-силните постановки за сезона Б. Йоцов получава персонални 
похвали за провежданата от него директорска политика. През пролетта на 
1937 г. той решава да се оттегли и депозира оставката си пред министъра 
на народното просвещение. Приемането на оставката е отложено, но през 
лятото директорът отново настоява да бъде освободен от поста. Възможно 
е финансовото разследване на Г. Стаматов и Кр. Сарафов след завръщането 
им от американското турне и напреженията между актьорите, участвали в 
него, да изчерпват докрай желанието на проф. Йоцов да продължи да влага 
усилията си за работата на театъра. Той е категоричен в отказа си да про-
дължи ангажимента си като ръководител на най-престижната национална 
театрална институция в България.

Запазени са три оставки, които Б. Йоцов пише до министъра на народ-
ното просвещение. Те разкриват липсващото партньорство в работата 
на директор и министър. Още повече че във времето на краткото си ди-
ректорство проф. Йоцов среща трима различни министри, негови преки 
шефове. Назначен е от министър М. Йовов (23.11.1935 – 4.7.1936 г.). Като 
директор на Народния театър Йоцов работи и с Д. Мишайков, който 
оглавява министерството за още по-кратък период (4.7.1936 – 23.10.1936 
г.). Оставката си подава при министър Николай Николаев (23.10.1936 – 
24.1.1938 г.). Фактът на честите промени сам по себе си подсказва за нес-
табилност при провеждане на културната политика на министерството 
и за административна несигурност на ръководителите на институциите, 
които се назначават и освобождават от просветния министър. Дори не 
толкова смяната на визии за театралната политика (защото за кратките 
министерски мандати е почти невъзможно да се изгради управленска кул-
турна концепция), а липсата на професионално познанство и партньорски 
взаимоотношения между министрите и съответните директори  блокира 
работата на културните институции. Такъв е случаят с Борис Йоцов. По 
различни причини той се оказва в невъзможност да следва програмата, 
която се опитва да осъществи. Както пише във внесеното на 17 март 1937 г. 
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в министерството писмо оставка, Йоцов желае да бъде освободен от поста 
директор поради „липса на законна свобода на действие“, липса на условия 
за „спокойна творческа работа“ и поради създадените лоши отношения 
между министъра и университета, стигнали до заплахи към професори и 
студенти, „аз се чувствам морално задължен да бъда в средата на своите 
колеги и студенти“, мотивира невъзможността си да изпълнява своите ди-
ректорски задължения проф. Йоцов. Подчертава, че е приел поста, воден 
от желанието да изпълни „един свой граждански дълг“ и да задоволи „един 
културно-обществен идеализъм“.

Оставката на Б. Йоцов не е приета. Директорът е помолен да продължи 
да изпълнява още известно време отговорностите си. Писмото с молбата за 
оставка от март месец не е първото, което съставя професорът. През месец 
февруари той пише първата си молба за оттегляне от директорския пост. 
В съдържанието на това писмо се излагат повече лични мотиви за отказа 
на Йоцов по повод ангажимента му към Народния театър. Например той 
споменава за недобро лично отношение на министъра към него, от една 
страна – за отказ от срещи, на които да се обсъждат управленски решения 
за поверения му театър, а от друга – за наложените от министерството 
административни ограничения и липса на управленска свобода. По този 
повод Б. Йоцов пише:

„Това неразположение (към българския професор – бел. моя) Вие пре-
несохте и към мене като директор на Народния театър. Аз го търпях заради 
делото, което вършех, воден не от материални облаги, а от чист културен 
идеализъм. […] Освен това Вие никога не проявихте интерес към делото 
на театъра, никога не поискахте да се осведомите от мене (а не от разни 
заинтересувани лица!) за това, което се върши и става в театъра“ (http://
yotsov.ilit.bas.bg/galeria – писмо от 19 февруари)8.   

В писмото от месец август Б. Йоцов категорично заявява, че не желае 
повече оставката му да бъде отлагана. Той отново изтъква липсата на вза-
имно доверие между него и министъра като основна причина, от която 
произтичат всички останали пречки за работата му като директор. Обръ-
ща внимание на факта, че отношението на министъра руши авторитета на 
Йоцов в театъра. Директорът е принуден да приема несъгласувани с него 
назначения, както и решения за американското турне на артисти от тру-
пата, взети от министерството без обсъждане с театралното ръководство. 
Намаленият бюджет също разстройва работата и взаимоотношенията в 
поверената му институция и създава ситуация на „творческо разложение“. 
„Мене вече ми дотегна да работя при такива условия, при такава атмосфе-
ра“ – думите му са ясен израз, че търпението на професора е достигнало 

8 На сайта на проекта „Българският литературен пантеон и славянският свят в научното 
наследство на Борис Йоцов“ са публикувани трите документа с оставките на директора. 
Оставките от месеците февруари и август са в ръкопис. А оставката, подадена през 
месец март, е написана на машина.  
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своя предел. Завършва писмото си с достойнство и самочувствие. Б. Йоцов 
моли да бъде освободен, за да се „предаде“ на друга работа, в която ще бъде 
също така полезен.

В началото на следващия сезон за четвърти път за директор на Народния 
театър е назначен Владимир Василев.

Оттеглянето на Борис Йоцов от театъра е негов избор. Възможно е освен 
липсата на служебно партньорство между двамата с министър Николаев 
причина за оттеглянето му от управлението на Народния театър да става 
организирането и работата по новото сп. „Родина“, което замислят заедно 
с проф. Богдан Филов. Този ангажимент е значително по-близък по дух до 
академичната работа на проф. Йоцов, което може би става допълнителен 
подтик за решението му да пренасочи интереса и усилията си от управле-
нието на Народния театър към ръководенето на списанието.
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