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Резюме: Контактуването на българската култура с античната во-
ди своето начало от Възраждането, но първите преводи от римската лите-
ратура достигат до българския читател след Освобождението /1878 г./ чрез 
христоматиите, отпечатани в помощ на учениците. Разказите за история-
та и културата на римския народ и фрагментите от неговата литература 
запознават младите читатели с класическия свят, който е част от древна-
та европейска духовна култура. 
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В историята на културата на всеки европейски народ е отредено 
достойно място на класическата литература. Българското общество още 
от Възраждането и с много повече енергия след Освобождението, с изя-
вен просветителски патос, се опитва да приобщи страната към духовни-
те традиции на стария континент. Рецепцията на античната култура в 
България преодолява редица обстоятелства като липсата на качествени 
преводи на антични литературни произведения, изявени специалисти 
преводачи с добра филологическа подготовка, които да предоставят на 
читателската аудитория достатъчно текстове, за да се докосне до бога-
тото наследство на старогръцката и римската литература. Голямо зна-
чение за промяна на тези недостатъци има изграждането на единна 
образователна система след 1878 г., което поставя на дневен ред изда-
ване на качествени учебни помагала, за съставянето на които са необ-
ходими текстове от чужди литератури. Всички откъси, специално под-
брани от произведенията на различни автори, важни за обучението на 
учениците, са включвани в христоматиите. За да се изследват първите 
преводи на римските творци на български език, бяха прегледани всич-
ки издадени за периода 1878 г. – 1944 г. учебни помагала. С откриване-
то на текстове, нерегистрирани в издадените досега библиографски 
справочници, ще се допълни историографията на контактите между 
римската и българската култура. Това е и целта на настоящия текст, ко-
йто е част от по-голям проект за изследване на начините на навлизане 
на античната култура в българската детска литература, в което важно 
място заемат именно учебните помагала, използвани в часовете за изу-
чаване на словесността. 
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Съвременници на епохата спорят за предназначението на тези 

сборници с текстове. Според тях христоматията трябва да развие „три-

те главни свойства на човешката душа: ума, сърцето и волята― (Б. С-ки 

1899: 1451). Като помагало по български език в долните класове, хри-

стоматията съдържа примери и образци за „изучаване на словесност-

та―, „подпомага изразителното и обяснително четене―, а също е и „по-

мощно средство за изучаване на другите предмети― (Б. С-ки 1899: 

1451). „Христоматията съдържа сведения за разните предмети и явления 

из природата и историята, изобилства от факти из науката и обществе-

ния живот, но тя ги описва от най-хубавата – поетическата и епическата 

им страна, разглежда някои епизоди и моменти от тяхното съществува-

не.― (пак там). Като помагало по литература и словесност тя „трябва да 

съдържа всички родове на устното и писменото предаване на мисълта 

/монолог, повествование и пр./, всички видове литературни произведе-

ния― за запознаване на ученика с литературата въобще и с ―национал-

ната литература особено― (пак там, с. 1452). Минава дълъг период от 

време, докато христоматията обособи функциите си и се оформи като 

учебно помагало по литература. През целия изследван от нас период тя 

се издава със заглавие „христоматия―, без да е указан специален пред-

мет, по който ще бъде използвана. 

За периода 1878 – 1944 г. са издадени 121 христоматии, на стра-

ниците на които са търсени откъси от римската литература. Оказа се, 

че те са малко на брой и са първите преводи от различни автори. Съста-

вителите на учебници, голяма част от които работят, макар и за кратко, 

като учители, черпят опит от чужди издания и се стремят българското 

образование да достигне европейския цивилизационен модел. 

Първият опит да бъдат осъществени тези идеи принадлежи на 

Иван Вазов и Константин Величков. През 1884 г. излиза тяхната Бъл-

гарска христоматия или сборник от избрани образци на всички родове 

съчинения: За в класовете на градските училища и на реалните гимна-

зии, отпечатана в Пловдив в 2 тома. Задачите, които си поставят двама-

та писатели, са представени в предисловието на учебното помагало. 

Вазов и Величков искат да запознаят ученика „с разнообразните фор-

ми, в които се изображава човеческата мисъл―, „да може да добие на-

гледно представление за изящното и високото, за да му се формира 

вкусът и слогът― (Вазов, Величков 1884: 3). Съставителите смятат, че 

тяхната христоматия „ще бъде еднакво полезна както за по-горните 

класове, така и за по-долните― (пак там, с. 4). 
Според устното признание на Вазов пред Иван Шишманов иде-

ята за издаване на учебното помагало е на Величков: „…у Величкова 
възникна идеята да съставим една христоматия за по-горните класове 
на гимназията. Тая идея бе възприета и от издателя Манчева. Като дру-
гар в своята работа Величков покани мене, и аз охотно приех. За обра-
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зец ни послужи Галаховата христоматия. Освен от Галахова ползувах-
ме се и от френски учебници, и от сборниците на Гербеля, и от други 
някои руски издания. Френските късове превеждах направо от ориги-
нала, немските и английските – от руски.― (Шишманов 1930: 66-67).  

Сред достойнствата на изданието, посочени в рецензията на П. 
Пешев, са отбрани, преведени и напечатани „за пръв път много нови 
образци от иностранните поети и списатели, които до негде ще запо-
знаят учениците и възрастните читатели с богатата иностранна литера-
тура, и ще възбуждат у едни желание да превеждат може би по-добре 
някои от по-отбраните съчинения, а пък други да прочетат изцяло мно-
го и биографиите, макар и да са те кратки и непълни. Христоматията 
ще улесни много учителите и учениците в изучаване и преподаване 
словесността, която без образци и примери се показва тъмна, отвлечена 
и суха.― (П. П-в 1884: 143). Самите съставители обобщават, че „така на-
гласената христоматия― е една „книга много интересна и поучителна за 
всичките възрасти и звания― (Вазов, Величков 1884: 4). Двамата учеб-
никари разпределят четивата в два тома – първият „Проза―, вторият 
„Поезия― – а във всеки от тях обособяват откъсите от произведенията в 
дялове: „В първия отдел последователно вървят легенди, приказки, ба-
сни, описания, писма, пътешествия, история, повести, романи, красно-
речия; във втория отдел влиза собствено: епическа, лирическа, дидак-
тическа и драматическа поезия― (пак там). Разпределението на четивата 
П. Пешев смята, че не е извършено разумно и научно, защото водеща е 
външната им форма, но не и съдържанието (П. П-в 1884: 140). Крити-
кът осъжда и заглавието, пристрастният избор на образците /има пред-
вид на български писатели/ и, не на последно място, засяга въпроса за 
търговската цел /всеки том струва пет лева/ (П. П-в 1884: 140-143). Въ-
преки упреците, рецензентът смята, че трудът заслужава да бъде препо-
ръчан на читателите. 

В том I, след предисловието, Вазов и Величков поместват кра-
тък исторически преглед на новобългарската литература (с. 5-26). В 
раздел трети „Описания и пътешествия― е поместено писмото на Пли-
ний Млади до Тацит „Извержението на Везувия, което засипа Помпея― 
(с. 128-131), където авторът описва трудностите, преживени от всички 
при изригването на вулкана и смъртта на Плиний Старши. От същия 
автор е текстът в раздел „Писма― – „Плиний към Мацер― (с. 140-143). 
Плиний Млади е римски прозаик, който е осиновен и възпитан от своя 
вуйчо Плиний Старши – писател, учен и обществен деятел. В своето 
произведение „Писма‖ авторът включва 10 книги. Всяко писмо е ком-
позирано като разказ за конкретно събитие. Изложението започва с 
увод, в който са описани мотивите за написване на писмото, и завър-
шва с пожелания за добри чувства към адресата. Писмата на Плиний са 
ценен извор за историята на римското общество през прехода от І-ви 
към ІІ-ри век (Богданов, Николова 1996: 154-155). За първи път те се по-
явяват на страниците на в. „Зора― едва през 1937 г. (Николова 2002: 53). 



 

 354 

Следващият раздел е „История―. В него са поместени две произ-

ведения на известния римски историк Тацит: „Съзаклятието против Не-

рон― (с. 216-230) и „Състоянието на Рим подир смъртта на Нерон― Из 

„Историята на Рим― (с. 230-233). И двата текста описват управлението 

на императора. Писателят изявява дарбата на психолог в своите тексто-

ве като се опитва да анализира страстите на могъщите владетели. През 

времето на античността Тацит не е известен. Произведенията му са 

оценени в по-ново време като носители на ценни исторически данни и 

впечатляват със стилистичните си похвати, използвани от историка. В 

съвременността текстовете на Тацит дават сюжети за многобройни дра-

ми (Богданов, Николова 1996: 190-192). Неговите „Анали― са отпечата-

ни за пръв път през 1937 г. (Николова 2002: 53). 

Последният раздел е „Красноречие―, в който е поместен текст 

от известния римски оратор Цицерон: „Първото слово на Цицерон про-

тив Катилина― (с. 415-430). Откъсът е част от известните „Четири речи 

срещу Катилина‖, произнесени от писателя против заговорниците, по-

ведени от Патриций Катилина, които се опитват насилствено да завзе-

мат властта. Заради тези обвинения, отправени от Цицерон, заговорът 

се осуетява. Творчеството на оратора обединява гръцката и римската 

култура и има изключително влияние върху културата на Европа от ан-

тичността до днес (Богданов, Николова 1996: 232-234). Двата текста са 

упоменати в издадения през 2002 г. том III от поредицата „Преводна 

рецепция на европейските литератури в България― „Класическа литера-

тура― (Николова 2002: 36), но останалите, описани откъси, отсъстват от 

изданието.В този първи том Вазов и Величков посочват след много 

малко от четивата преводача.  

В том ІІ, назован „Поезия―, вторият дял е „Лирическа поезия― и 

в „Оди― авторите поставят два текста на римския поет Хораций: „Сел-

ският живот― (с. 171-174), който пресъздава ежедневието на земедел-

ските труженици, преведен от Константин Величков, и „Към Мелпоме-

на― (с. 178), пресъздаващ молбата на твореца към богинята да увенчае с 

венец неговите стихове, в превод на Иван Вазов. Като се учи от старо-

гръцките поети Сафо, Анакреон и Алкей, Хораций създава на римска 

почва нов поетически жанр. Неговото творчество играе огромна роля 

при формирането на лириката на европейските литератури (Богданов, 

Николова 1996: 225-228). И двата превода са отбелязани в изследването 

върху рецепцията на класическата литература (Николова 2002: 36). 

„Сатира и епиграма― е дял, в който намират място три текста от 

класически автори. Единият е от Хораций „Против ония, които осъждат 

чуждите недостатъци― (с. 263-266), преведен от Константин Величков. В 

своите сатири авторът коментира човешките недостатъци, а по тематика и 

композиция те са богати на биографични данни и детайли от римския жи-

вот. Другите два откъса са от Ювенал: „Против пороците и развратът на 
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римското общество― (с. 267-272), в превод на Константин Величков, и 

„Сатира против управлението на Домициан― /откъслек/ (с. 272-273). В 

творбите си Ювенал е по-остър, нападателен и хаплив от Хораций. През 

всички векове творчеството му е ценено и сочено за образец на подража-

ние. Първата книга, издадена на български език с негови избрани сатири, 

е отпечатана през 1925 г. (Николова 2002: 53).  

Това са първите преводи от двамата автори според изследването 

за рецепция на класическата литература в България (Николова 2002: 36). 

Учебникът на двамата писатели запознава читателската аудито-

рия с европейските литературни образци. Българска христоматия вли-

за в домашната библиотека на много поколения българи. Писателят 

Цанко Церковски си спомня за своята младост: „По после книга, в коя-

то се зачетох много и научих наизуст, беше Вазовата и Величковата 

христоматия. Няколко години /от 15 до 18/ тя беше мой неразделен 

другар у дома, по ниви и лозя – навсякъде. Можех само от един ред, 

прочетен от някого от нея, да кажа страницата, стихотворението и ав-

тора му.― (Янков 1978: 30). 

В края на предисловието Вазов и Величков осъзнават трудно-

стите при изработване на „такъв един мъчен и нов в литературата ни 

труд― и препоръчват на други „по-ревностни и по-вещи― инициатори за 

създаване на учебни помагала от такъв вид „да изработят още по-пълна 

и по-добра христоматия― (Вазов, Величков 1884: 4). 

Тази задача е осъществена в следващото издание. През 1888 – 

1889 г. е отпечатана Христоматия по изучаване словесността: В горни-

те класове на гимназиите, петокласните, педагогическите и духовните 

училища. Нейни съставители са Димитър Мишев и Стефан Костов, пър-

вият учител в Пловдивската държавна мъжка гимназия „Александър І―. 

Първоначално излиза в два тома, а от 1892 г. до 1900 г. е отпечатана за 

втори път, като е разширена в три тома. Том I има и трето преработено 

издание. Според годишниците на Пловдивската гимназия от 1892 до 

1914 г. в програмата за горните класове (т.е. V, VІ, VІІ) се работи с тази 

христоматия, която по обем и съдържание надхвърля христоматиите от 

целия разглеждан период, защото още в заглавието е подсказано, че тя 

ще послужи за подготовка на ученици, учители и духовници. Амбиция-

та на съставителите да обхванат видовете словесност превръща труда 

им в енциклопедия от множество фрагменти из произведенията на 

европейските автори и несъмнено оказва голямо въздействие върху 

българската читателска публика. „И днес можем да се удивляваме на 

издадената в два тома „Христоматия по изучаване на словесността― 

(1888-1889 г.), съставена от Стефан Костов и Димитър Мишев. Във 

време, когато учениците в гимназиите изучават някои предмети по ру-

ски учебници или по записки, правени от техните учители, тези христо-

матии стават основно средство за училищно образование по литерату-
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ра. С образци от народното творчество, от наши писатели и от предста-

вители на чужди литератури из световната класика (в превод, с биогра-

фични данни за автори), особено във втория том, са застъпени всички 

литературни родове и видове. Наистина едно забележително по обем и 

съдържание издание.―(Ванов н. д.: 116). 

При първото издание на учебното помагало съставителите не 

поставят заглавия на двата тома, но в първия том са прозаическите тек-

стове, а във втория - поетическите. Между първото и второто издание 

има съществени различия. Двутомното съдържа бележки под линия, 

които дават подробни сведения за авторите и за техните произведения. 

Тритомното публикуване на христоматията е разширено с много откъ-

си от произведения, но бележките под линия липсват. Първото издание 

е учебно помагало по словесност, история и теория на литературата, а 

второто – е сборник с избрани образци от европейските литератури. 

Сред текстовете от античната литература съставителите добавят 

произведения от европейски автори, свързани с личности градове и съ-

бития от историята на Древния Рим. В том І, отпечатан през 1888 г., в 

дяла „Описания―, в раздела „Художествени описания― е поместен от-

къс от историята на римската държава от Едуард Булвер „Последните 

дни на Помпей―, в превод на Никола Михайловски – „Разрушението и 

засипването на Помпей― (с. 89-92). В поместения откъс е описано изри-

гването на вулкана Везувий и заливането на града Помпей. Авторът е 

успял да пресъздаде страха и ужаса на гражданите, от които много мал-

ка част успяват да се спасят. 

В дяла „Повествования―, в отдел „Частни характеристики― във 

второто преработено издание от 1892 г. са добавени текстове в помощ 

на учениците при изучаване на предметите история и литература. То-

ва са: „Демократическия Рим― (с. 124-125) от Ламне, в превод на д-р 

Кожухаров, който разказва за идеала на римската тълпа – система на 

абсолютно равенство за всички граждани. Постоянното желание на 

управляващите да завладяват нови земи води империята до нейния 

край. В разказа „Рим и Картаген― (с. 125-126) от Виктор Юго е напра-

вено сравнение между двата древни града и най-вече са описани вой-

ските им и битките, които са водили. „Цезар― (с. 126-127) от Тиер, 

преведен от д-р Кожухаров, разкрива характера на римския владетел, 

представен с всичките му недостатъци. Много от френските револю-

ционери през ХVІІІ век са повлияни от времето на древногръцките 

градове и републиканския Рим, а също и от личностите от Античност-

та и творят произведения за тях. В третото преработено издание на 

том I от 1900 г. в частните характеристики е поместен още разказът 

„Тацит― (с. 287) от Тома, в който е описан животът и творчеството на 

известния римски историк. 



 

 357 

В отдел „История― към същия дял в първото издание от 1888 г. 

и във второто – от 1892 г., е отпечатано произведението „Черти из по-

литическия и обществения живот на най-древните германци (98 г. сл. 

Хр.)― (с. 232-237) от Тацит. Книгата „Германия― на римския писател, 

част от която е и цитирания текст, се появява през 1918 г. в превод на 

Димитър Дечев (Николова 2002: 36). 

Към повествованията във второто преработено издание е доба-

вен разделът „Мемоари или записки―, в който също присъстват класи-

чески автори: „Поход на халветите в Галия― (с. 200-202) от Юлий Це-

зар е откъс от историята на трите племена, които живеят на земите на 

Галия – белги, активани и гали или келти, нападани постоянно от гер-

маните. Най-силни от трите племена са халветите. Решени да останат и 

да живеят по своите земи, те се съюзяват със своите съседи и побежда-

ват нападателите си. Текстът е част от книгата на Юлий Цезар „Галска-

та война‖ и е първият отбелязан превод от произведениято. В книгата 

за преводната рецепция на класическата литература няма регистрирани 

преводи до 1995 г. „Рим през пожара и след пожара― (с. 202-204) и „Съ-

заклятието срещу Нерон― (с. 204-211) от Тацит са откъси от книгата 

„Анали‖ и описват опожаряването на величествения град и построява-

нето му отново от Нерон. Всички дела на императора, обаче, не се одо-

бряват от народа и сенаторите подготвят заговор срещу него. 

В раздела „Светски речи― на дял V „Ораторски съчинения― Ми-

шев и Костов представят на учениците как старогръцките и римските 

оратори владеят изкуството да говорят. Тук е поместена „Първата реч 

на Цицерон против Катилина― (с. 371-379), произнесена пред Сената от 

Цицерон. За първи път текстът е отпечатан в самостоятелно издание 

през 1919 г. (Николова 2002: 52).  

Прозаическите текстове, включени в христоматията от Мишев и 

Костов, по които учащите да изучават словесността, представят произ-

ведения от класически автори или за тях, написани по-късно, които са 

нови за българския читател. 

През 1889 г. е отпечатан вторият том, който включва поетиче-

ските жанрове. През 1898 г. е преиздаден том ІІ, озаглавен „Епическа 

поезия―, а през 1900 г. – том ІІІ „Лирическа и драматическа поезия―. Те 

нямат трето преработено издание. 
В първото издание на том ІІ (1889 г.) от епическите произведе-

ния са поместени само старогръцки откъси от "Илиада― и „Одисея―. В 
дяла „Епическа поезия― на второто издание на том ІІ от 1898 г. след на-
родния епос има раздел „Художествен епос―. В него са включени две 
песни от „Енеида― на Вергилий: „Песен ІІ „Падането на Троя― (с. 83-
92), в превод на Р. Горанов и „Песен VІ „Дидона и Еней― (с. 93-99), 
подписана с инициала М. като преводач. Според „Речника на българ-
ските псевдоними― на Иван Богданов двадесет души са публикували 
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текстове със съкращението М., като сред тях е и Димитър Мишев (Бог-
данов 1989: 381), който е съставител на учебника и вероятно преводът 
е негов, а преводът на Горанов е отпечатан през 1895 г. на страниците 
на сп. „Български преглед― (Николова 2002: 36). Песен VІ се появява за 
пръв път на български език през 1921 г. (Николова 2002: 52). 

В дяла „Лирическа поезия― на том ІІ от 1889 г. в раздела „Оди― 
са публикувани два текста на Хораций: „Селският живот― (с. 446-449), 
в превод на Константин Величков, и „Към Мелпомена― (с. 449-450), 
преведена от Вазов, чиято първа поява споменахме при описването на 
Българска христоматия.  

В същия дял в „Сатири―, отново в превод на Величков, е публи-
куван още един текст на Хораций „Сатира против ония, които осъждат 
чуждите недостатъци― (с. 472-474) и два текста от Ювенал: „―Против 
пороците и разврата на римското общество― (с. 474-477) и―Древния 
Рим― (с. 477-478), за които не е посочен преводач. В том ІІІ от 1900 г. е 
прибавен още един текст от Хораций „Ненаситник: Сатира І― (с. 70-72), 
в превод на Р. Горанов, която преводачът публикува отново на страни-
ците на сп. „Български преглед― през 1895 г. (Николова 2002: 36).  

Христоматия по изучаване словесността е от четивата, които 
популяризират едновременно родна, класическа и просвещенска евро-
пейска литература. Антологичната рецепция на класиката в нея присъ-
ства в много и различни сборници за теория и история на литературата, 
но там рядко са включвани откъси от произведенията. Усетът, проявен 
от двамата съставители, и усилията, с които са разширили своя учеб-
ник, подсказват желанието им подрастващите да достигнат европейско 
ниво на знанията си, а не само „информативно― запознаване с класиче-
ската литература от други книги. 

Българска христоматия и Христоматия по изучаване слове-
сността остават единствени с богатството от автори и текстове помагала 
в изследвания период, тъй като са предназначени за гимназиалните класо-
ве. Централизирането на образованието след приемане на „Живковия за-
кон―, както и осъществяването на контрола над издаването на учебници, 
които започват да бъдат профилирани по класове, намалява и уеднаквява 
четивата. Това е резултат и от посочването на авторите и техните произве-
дения в програмите към законите при изучаването им в предмета всеобща 
история на литературата или теория на прозата и поезията. 

През 1890 г. Мишев и Костов отпечатват Христоматия за дол-
ните класове на гимназиите и общинските класни училища в три тома, 
като всеки том е за отделен клас. В долните класове, според закона, об-
учението е три години и съответно том І е за 1-ви клас, том ІІ – 2-ри 
клас, том ІІІ – 3-ти клас. В подзаглавието авторите съобщават, че хри-
стоматията е в помощ на часовете по изучаване на български език. Че-
тивата са обособени в дялове, но съдържанието им наподобява тази на 
читанките.  
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В Христоматия за ІІ клас сред поучителните разкази в първия 

дял е „Честният римлянин― (с. 46-47), в който Кай Фабриций е честен, 

умен и смел младеж, от чието поведение учениците да вземат пример. 

В дяла „Повествования― са поместени текстове за велики лично-

сти от историята. Разказът „Муций Сцевола― (с. 87-88) е за римския во-

ин, който се опитва да убие етруския цар, но не успява – убива друг. 

Царят иска от него да предаде заговорниците, но Муций Сцевола не 

разкрива намеренията си. Заради заплахата, че ще бъде изгорен жив, 

воинът поставя дясната си ръка над огъня, докато тя не изгаря. Заради 

смелостта му, народът го кръщава „Сцевола‖ – левичар. От Ролен е 

текстът, озаглавен „Цинцинат― (с. 97-98) на римския консул, който въ-

дворява ред при междуособиците на народа с патрициите. „Хорациевци 

и Куриациевци― (с. 98-100) от Бизле описва спорът между градовете 

Рим и Алба-Лонг в битка. Тъй като нямало победител, всяка войска из-

лъчила по трима воини да се бият – за Рим – Хорациевци, а за Алба-

Лонг - Куриациевци. Победата била присъдена на римляните. 

В учебното помагало по български език за трети клас Мишев и 

Костов поместват в първия дял разказа от Салустий „Римляните― (с. 

76), в който е изтъкнато величието на римските герои, и два текста от 

Бартелеми: „Леонид при Термопили― (с. 81-83), история за битката ме-

жду Ксеркс и Леонид, и „Смъртта на Епаминонд― (с. 105-106), описващ 

смъртта на великия военноначалник.  

В критика, подписана с инициалите Б. С-ки, отпечатана през 

1899 г. на страниците на сп. „Училищен преглед―, са разгледани и хри-

стоматиите на Мишев и Костов за долните класове. Рецензентът упре-

ква съставителите, че „повечето четива, взети из чуждите литератури, 

са с морално съдържание― и от българската литература има „съвсем 

малко образци― (Б. С-ки 1899: 1467). Авторът на критиката смята, че 

помагалото е за изучаване на български език и трябва да бъдат поме-

стени повече български автори с техните произведения. Нравственото 

възпитание е по-добре да бъде представено с описанието на „живота на 

някое историческо или белетристическо лице― (пак там, с. 1466), откол-

кото да бъдат измисляни подобни сюжети. При прегледа на христома-

тията за ІІ клас критикът цитира заглавията „Демостен―, „Клеовул и 

Тифон―, „Муций Сцевола― и т.н., и предлага повествованията, за да са 

по-близки до нашия живот, да представят биографията или живота на 

български деец (пак там). За христоматията за ІІІ клас рецензентът за-

ключава, че примерите за повествования, речи, разсъждения и диалози 

„трябва да бъдат от родната литература― (пак там, с. 1469). Всъщност 

оценката на помагалата, ако трябва да обобщим, е изцяло насочена към 

произхода на четивата, без да отчита нравствено-възпитателните идеи, 

които съдържат поместените от Мишев и Костов, текстове, заети от 

класическата история и литература. 
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През 1890 г. Константин Величков издава в Солун Христома-

тия за долните класове на средните училища и на гимназиите и Хри-

стоматия или сборник от избрани образци по всички родове съчинения 

за горните класове на градските училища и гимназии.  

В изданието за долните класове авторът не разпределя четивата 

в дялове и в по-голямата си част те вече са споменавани при описание-

то на учебните помагала. Величковата христоматия включва повече 

български произведения. Но, макар и скромно по обем, изданието съ-

държа текстове от класически автори или творби от европейски писате-

ли за Древна Елада и Рим.  

 „Регул в Римския сенат― (с. 40-41) от Шатобриан е за героя, го-

тов да се жертва за свободата на Рим. Величков също включва писмото 

на Плиний Млади до Тацит „Избухването на Везувий― (с. 67-70) и 

„Черти из политическия и обществения живот на древните германци― 

(с. 163-166) също от Тацит.  

Тит Ливий е представен с текста за пълководеца „Анибал― (с. 

91-92), обичан от всички войници заради уменията му да ръководи вой-

ската си, да търпи трудностите в боя наравно със своите воини, и защо-

то винаги пръв тръгва в битка. От римския историк Салустий е разка-

зът „Катон и Цезар― (с. 90-91), в който авторът сравнява характерите на 

двамата мъже от римската история. Тези писатели са отпечатани в са-

мостоятелни издания през 1940 г. (Николова 2002: 52). 

Величковата Христоматия за горните класове прилича на Бъл-

гарска христоматия по разпределение на четивата, но в един том от 

320 страници авторът включва проза и поезия. 

В дяла „Проза― е писмото от Плиний до Тацит, но тук е със за-

главие „Смъртта на Плиний Стари― (с. 33-36). Сред характеристиките е 

поместена за „Аристид― (с. 47-50). От четирите текста в раздела „Исто-

рия― два са от Тацит: „Черти из политическия и обществения живот на 

древните германци― (с. 80-83) и „Убийството на Сенека― (с. 83-85). 

Светските ораторски съчинения са две и единият текст е „Пър-

вата реч на Цицерон против Катилина― (с. 138-153).  

Вторият голям дял е „Поезия―. В раздела „Оди― са поместени два 

текста от Хораций: „Селският живот― (с. 319-320) в превод на (*) и „Към 

Мелпомена― (с. 323), преведена от Иван Вазов. Според речника на бъл-

гарските псевдоними с астронима (*) са публикували двама писатели и 

преводачи – Иван Вазов и Райко Жинзифов (Богданов 1989: 432). 

Сред сатирите е текстът на Ювенал „Против пороците и развра-

та на древните римляни― (с. 331-335).   

Христоматията е компактна, но съставителят й е представил 

всички видове словесност и по качества тя не отстъпва на предходните 

по-обемни издания за горните класове. 
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През 1905 г. Иван Пеев издава две христоматии за долните кла-

сове на гимназиите и текстовете по обем и съдържание в тях приличат 

на кратките разкази, включвани в читанките. Поместените произведе-

ния от класическата древност са ни вече познати. В Христоматия за І 

клас авторът включва текстовете: „Леонид при Термопили― (с. 87-90) и 

„Хораций Коклес и Муций Сцевола― (с. 119-121).  

Иван Пеев включва малко текстове от чужди автори, а още по-

незначителен брой от класическата литература. 

През 1901 г. в Пловдив учителят Серафим Барутчийски, изве-

стен преподавател по български език и литература в Пловдивската дър-

жавна мъжка гимназия „Александър І―, издава Христоматия за ІV клас 

с речниче с малко познатите думи в четивата.  

В дяла „Повествования и разсъждения― авторът представя два 

текста от Тит Ливий: „Анибал― (с. 53), познат от христоматията на Ми-

шев и Костов, и „Вълнението на Анибал― (с. 53), в превод на Д. Тошев 

из „Реторика и красноречие―. В края на дяла има два текста от Цице-

рон: „Против беззаконията на Верес― (с. 96-97) и „Катилина изобли-

чен― (с. 97-98), познат ни под заглавието „Първата реч на Цицерон про-

тив Катилина―. И двата текста са в превод на Х. Соколов. 

Много полезно е малкото „речниче― в помощ на учениците, в 

което авторът включва остарелите думи, понятията, имената с кратка 

информация към всяко от тях. Подобна методология при съставяне на 

учебници използва и Иван Пеев, но съдържанието на този речник се 

отличава с литературната компетентност на автора. 

През 1906 г. христоматията на Серафим Барутчийски е преизда-

дена и към заглавието е добавен V клас, но текстовете на Тит Ливий от-

състват. В своите 215 страници авторът помества повече български 

произведения, отколкото преводни. 

През 1905 г. в Солун са отпечатани три христоматии за І, ІІ и ІІІ 

класове от А. Стоилов и Д. Мирчев. Поместените текстове са ни вече 

познати, превес заемат произведенията от български автори. 

В Христоматия за І клас са включени разказите „Демостен ста-

ва оратор― (с. 33-34) и „Анибал― (с. 73-74) от Тит Ливий. Описанието 

на величествения Колизеум и неговото построяване е представено в 

„Колизеят― (с. 64-65).  

Христоматия за ІІ клас съдържа текст, разказващ историята на 

класическата древност „Римската държава― (с. 112-114), който разказва за 

главния град в империята, нейното държавно устройство и управление. 

През 1909 г. Климент Карагюлев издава Христоматия за I про-

гимназиален клас. В нея авторът включва разкази за римляните под за-

главието „Черти из живота на римляните―: „Хораций Коклес и Муций 

Сцевола― (с. 99-101) и „Цинцинат― (с. 101-102). След тях е разказът за 

майката на двамата братя Гракхи „Корнелия, майка на Гракхите― (с. 
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102-103), която сама отглежда децата си след смъртта на баща им. Въ-

преки че синовете й умират за свободата на Рим, тя не нарича себе си 

„нещастна‖, а се гордее с делата им, заради което е уважавана от свои-

те съграждани. 

След 1914 г. започват да се появяват учебници по литература, 

към които не са публикувани христоматии, а учениците четат откъсите 

от самите произведенията. След 1911 г. завършват класическа филология 

в Софийския университет едни от най-видните преводачи на класическа 

литература, благодарение на които се появяват много от произведенията, 

които до този момент българския читател познава от христоматиите. 

Сред тях се нареждат имената на Александър Балабанов, Георги Каца-

ров, Димитър Дечев и др. (Николова 2002). 

Христоматиите за учениците, отпечатани след Освобождението, 

представят текстове от класически автори във всички дялове на пред-

мета словесност. Животоописанията, повествованията, ораторството, 

историята, епосът, лириката, драмата, сатирата, одата, разсъжденията 

винаги съдържат образци от старогръцката и римската литература, кои-

то са поместени редом с текстове от българската или други чужди ли-

тератури. Голяма част от преводите на класици се появяват за първи 

път именно в христоматиите, което изразява силното желание на бъл-

гарските книжовници да запознаят учениците с историята и културата 

на древните римляни като част от световната култура. 
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BULGARIAN TRANSLATIONS OF ROMAN AUTHOR‘S  

IN CHRESTOMATHY FROM THE LIBERATION UNTIL 1944. YEAR 

 
Summary: The contact of the Bulgarian culture with the ancient one has 

its beginning from time of the Bulgarian Revival. The first translations of Roman 
literature reach the Bulgarian reader after the Liberation  from the Turkish Yoke 

/1878/ by  printed anthologies to help students. The stories about the history and 

culture of the Roman people and fragments of their literature acquaint the young 
readers with the classical world, which is part of the ancient European culture. 

 

Key words: children's literature, Roman literature, reader, classical re-
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