
СТОИДВАДЕСЕТГОДИНИОТРОЖДЕНИЕТО
НАБОРИСЙОЦОВ(1894–1945)

ПРОФ.БОРИСЙОЦОВИСПИСАНИЕ„РОДИНА“
(БИО-БИБЛИОГРАФСКАПРЕЗЕНТАЦИЯ)

Запроф.д-рБорисЙоцовдо10ноември
1989 г. не говореха дори светилата в лите-
ратурната наука, нито негови следовници,
колеги,студенти.ВкабинетамувСофийския
университетлипсвашепортретътму,името
мубешетабу,никойотпреподавателитене
смеешедакаже,четукеработилитой.

РоденевъвВрацана8февруари1894г.1
ЗавършваславянскафилологиявСофийския
университетпрез1916г.,къдетонеговипре-
подавателисапрофесоритеИванШишманов,
БоянПенев,д-рКръстьоКръстев.Следкато
се дипломира, допълва образованието си с
правнинаукипрез1920г.Закратковремее
учителполитературавПърваиТретасофийскамъжкагимназия,следкоето
ставаасистентнапроф.БоянПеневпоисториянаславянскителитератури.
През1923г.заминаванадвегодишнаспециализацияпославянскафилоло-
гиявПрагакатостипендиантначехословашкотоправителство.Защитава
докторатвКарловияуниверситет2натемаOtakarMokrý3apolskáliteratura

1Най-обстойнатаинформациязажитейскияитворческияпътнаБорисЙоцовдаватВелич-
коТодороввкнигатасиOperaSlavicaилиназадкъмБорисЙоцов(София:УИ„Св.Климент
Охридски“,1995)иИванПавловвпредговорасикъмкнигатаБорисЙоцов.Славянството
иЕвропа(София:УИ„Св.КлиментОхридски“,1992,с.5–14).–Б.ред.
2ПовременаспециализациятасивПрагасесприятелявасголемиячешкибългаристисла-
вистпроф.ЙозефПата(1886–1942),разстрелянотГестапопрез1942г.,чийтотрудЛужица
(Lužice,1919)епреведеннабългарскиезикотСт.ОгняновииздаденотСлавянскотодруже-
ствопрез1924г.спослесловотН.Бобчев.–Б.а.
3Отакар (илиОтокар)Мокри (Otakar/OtokarMokrý,1854–1899)ечешкипоет,прозаик,
журналистипреводачотфренскииполскиезик.АвторенасборницитесразказиРазказии
арабески(Povídkyaarabesky,1884)иРазказиикраткискици(Povídkyadrobnékresby,1886)
инастихотворениявдуханакъснияромантизъм,коитопубликувавлитературнатапери-
одика(впрестижнитесписания„Lumír“,„Světozor“,„Květy“)ииздавакатосамостоятелни
стихосбиркипрез80-теи90-тегодининаXIXв.ОтпреводитемусеотличаваттезинаЮ.
Словацки.–Б.ред.
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(1927)4.Продължава специализацията
си във Виена, Лайпциг, Братислава,
КраковиВаршава.

От1929г.БорисЙоцоведоцент,а
от1935г.–професорвСофийскияуни-
верситет и ръководител на Катедрата
по славянска филология. През
1935 – 1936 г. е декан на Историко-
филологическияфакултет,през1936–
1937г.–директорнаНародниятеатър
вСофия,апрез1940г.–главенсекре-
тар наМинистерството на народното
просвещение.Проф.Йоцовечленна
БАН, на Кралското чешко общество
на науките5, на Словашкото науч-
нодружество „П.Й.Шафарик“6 и на
редица други аналогични престижни
сдружения.

От11април1942г.до1юни1944г.
БорисЙоцовеминистърнанародната

просветавправителстватанапроф.БогданФиловиДобриБожилов.Като
министърсъдействазасъздаванетонаБългарскиябиблиографскиинсти-
тут,наВисшетотехническоучилище,нафакултетитепофармацияизъбо-
лекарствокъмУниверситета,наВисшетоучилищепотелесновъзпитание,
наУниверситетавСкопие,инициаторенаЗакона закооперативенстро-
ежначиталищнисградиидр.–икато„признание“завсичкотоваБорис
Йоцовполучавасмъртнаприсъдаотт.нар.„Народенсъд“.Разстрелянена
1февруари1945г.

В студиите си проф. Йоцов изследва българския етнос и народната
душевност, възрожденската литература, връзкитена европейскитеи сла-
вянските литератури с българската, творчеството на редица писатели и

4ПринаправенасправкавбиблиотекатанаКарловияуниверситетбешеполученследни-
ятофициаленотговор:„PodlerigorózníhoprotokoluFFUK(knihaII),zápisč.1464,uzavřel
doktorské studium 4. listopadu 1927“. Тази информация смятаме за най-сигурен източник
относногодинатанадоктората, тъйкатовразличнитекстове,посветенинаБ.Йоцов, се
появяваилигодината1925,или1928.–Б.ред.
5Кралскоточешкообществонанауките(Královskáčeskáspolečnostnauk)есъздаденопрез
1784 г.Неговитефункциииззема създаденатапрез 1953 г. ипросъществуваладо1992 г.
(т.е.доразделянетонаЧехословакия)Чехословашкаакадемиянанауките(Československá
akademievěd),коятобиваследтовапреобразуванавАкадемиянанаукитенаЧешкатарепу-
блика(AkademievědČeskérepubliky)–Б.ред.
6Словашкотонаучнодружество „П.Й.Шафарик“ (Učená spoločnosťŠafárikova) е създа-
денопрез1926г. вБратислава.През1939г. сеобединявас„Матицасловашка“ („Matica
slovenská“,създ.през1863г.)иМузейнословашкообщество(Muzeálnaslovenskáspoločnosť,
създ.през1893г.)инатазиосновавъзниквапрез1942г.Словашкатаакадемиянанауките
иизкуствата (Slovenskáakadémiаviedaumení), апрез1953г.–Словашкатаакадемияна
науките(Slovenskáakadémiavied),коятопрез1960г.влизаврамкитенаЧехословашката
академиянанаукитеснепромененоназвание.–Б.ред.

Йоцов-предсъда
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другитворци.Тесапоместенивечев„Златорог“,„Листопад“,„Училищен
преглед“, „Българска историческа библиотека“, „Български преглед“,
„Философски преглед“, „Родна реч“ и „Полско-български преглед“, а в
Годишника наСофийския университет (Историко-филологическифакул-
тет)за1928–1929г.епубликувананеговатамонографичнастудияОтокар
Мокри.

Списание „Родина“ е тримесечно издание, като първият брой изли-
за през септември 1938 г. Реализирани са три годишнини и последният
брой е издаден през 1941 г. В предговора към първата книжка двамата
редактори – проф. БогданФилов и проф. БорисЙоцов, изясняват целта
наизследванетоси: „Задачата,коятосипоставямечрез„Родина“, е ясно
определена.Чрезтовасписаниещератувамезабългарскаисторическа,за
българсканационална култура“.Публикуванитематериали са в областта
набългарскатаисторияиархеология,накултурнатаилитературнатаисто-
рия,набългарскиябит,езикифолклорнатрадиция,набългарскотоизку-
ство, а в редица случаи засягат българската тема в европейскиконтекст.
ОтприложениябиблиографскиописнапубликациитенаБорисЙоцов в
списание„Родина“eвидиминеговиятизследователскиинтерескъмсла-
вянскителитератури,койтотойсистемноманифестираинастраницитена
другипериодичниизданияисборници.Художественитворбивсписание
„Родина“несепоместват.Всякакнижкаимаидентичнаструктурасчетири
основнираздела:I.„Статии“,II.„Вестиибележки“,III.„Книжовниоцен-
ки“,IV.„Художественпреглед“.

Публикациите на проф. Йоцов са в тематично и жанрово отношение
многоразнообразни:тойеавторнанаучнистудииистатии,авторскипорт-
ретиианализи,оценки,рецензиинакнигиинатеатралнипостановкии
др. Забележителна по замисъл и литературна интерпретация е студията
„Расовият обликна българина в неговата поезия“ (I, 1938/1939,№2, 89
–111).Авторътобстойноразгръщаидеятазатайнствениязовнакръвтау
българинавъввръзкаснеговатаисторияисъдба,отразенвтворчеството
на трима поети –ИванВазов,ПенчоСлавейков иКирилХристов. Този
зов, даденму отБога, го тласка къмбурнаи страстна любов къмроди
Отечество,къммайкаилюбима,тяговодикъмжертвенаборбазасвобода
иликъм„смъртюнашка“(такахарактерназатемпераментанаюжняка,ако
сеобърнемкъметносаигенезисауиталианци,испанци,албанциидруги
народи).Разкривайкидушевносттаибуйнияповикнакръвта,поразличен
начининтерпретиранаутриматапоети,Б.Йоцовправипаралелспоезията
наПушкин.Подобнапроблематикаисходниидейнипосланиятойвлагаи
всвоитерецензиизакнигитенад-рМетодийПоповНаследственост,раса
инарод.Расовапринадлежностнабългарите(1938)иБългарскиятнарод
междуевропейскитерасиинароди(1938)(сп.„Родина“,I,1938,№1,раз-
дел„Книжовниоценки“,с.239–242).

Възраждането–несамобългарско,ноиобщославянско,ееднаотголе-
митетеми,коитовълнуватБорисЙоцов.Нанеяепосветенанаучнатастудия,
поместенасъщовсп.„Родина”,„Еднавардарскабалада(наЙозефВацлав
Фрич)“.Стававъпросзапоетическататворба„Българки“.Баладаспоред
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събитиетоот1832г.“,кояточешкиятпоетсъздавапрез1864г.ипубликува
запървипътвчешкотосписание„Rodinnákronika“.БорисЙоцовпредставя
творческияпортретнаЙ.В.Фричкатопоет,прозаик,драматургиавтор
наполитически статииифейлетони.Тазипоетична творба е смотив от
българскияживотипресъздавасъдбатанатридъщеринабългарскамайка
страдалница.ЙоцовправисравнителенанализнабаладатанаЙ.Фричи
ГорскипътникнаГ.С.Раковски,асъпоставителниятподходщесеокаже
особенопредпочитанотнегоивдругилитературнокритическистатии.

ЧестванетонаВазоватагодишнинана22септември1939г.еотразено
ивсписание„Родина“,къдетоепубликуванаиречтанаБорисЙоцов(II,
1939,№1,180–183,„Вестиибележки“).Спатетичновъздействащезиктой
призовавакъм„възвръщанекъмВазова“–„вечноживияпоетнабългарска-
таземя“,койтоеспоенсбългарскиянарод„вподвизитенаАспаруха,на
Симеона,наИванАсена,всаможертватанапатриархаЕвтимия,вделотона
ПаисияиРаковски,наМиладинова…“.ВречтасиБорисЙоцовизтъква,от
еднастрана,значениетонаВазовкатоизразителнабългарскатадуховност.
Тойподчертаванеговатастрастнапринадлежносткъмбългарскиянароди
желаниетомудаостане„човекнаБалкана–сведрадуша,сгордоидобро
сърце,счистиивисокипомисли“:„ИванВазовнизавещаБългария,най-
скъпотонаследие,коетоимамеотсвоитедедиибащи,едничкотобогатство,
коетопритежаваме,коетотрябвадапазим,твърдо,решително–снегово-
тослово,спламъкаипреданосттаму,снеговаталюбов“.Същевременно
обачеЙоцовопределяВазовкато„единотискренитеиблагородниевро-
пейцинанашатаземя“.

КъмВазовБорисЙоцовсеобръщаипоповоднаиздаденатапрез1938г.
вПарижкниганаПетърХристофоров7IvanVazov,laformationdʼunécrivain
bulgare (1850 – 1921) – рецензията на Йоцов също е публикувана в сп.
„Родина“(I,1938,№1,с.255–257,раздел„Книжовниоценки“).Враздела
„Книжовниоценки“насп.„Родина“сарецензираниидругичуждестранни
издания,посветенинаБългария,като„Bulgaria,Rivistadicultura“8(I,1939,
№1–2,с.191)иBułgarskiruchnarodowy9отЛ.Видершал(I,1938,№1,с.
262–263).

Отстраницитенасп.„Родина“научавамеединслабоизвестенфактот
биографиятанаБорисЙоцов,кактоиотисториятанабългарскатаживо-
пис. Списанието помества отзива на Васил Захариев за една изложба, в
коятосавключениикартинитенамладиябългарскихудожник,студентв
Рисувалнотоучилище(Художественатаакадемия),НиколаИвановЙоцов
7ПетърХристофоров(1909–1999)защитавадокторатвПариж.ПреподававАмериканския
колежвСофия.Катодоцент,следтоваипрофесорпороманскафилологиявСофийския
университетиздаваФренскаграматика(фонетика,морфология,синтаксис)(1946).Авто-
ритетнотопарижкоиздателство„EditionsduMinuit“публикуванеговатамонографияSurles
pasdeChateaubriandenexil(1961).–Б.ред.
8Книгатаеиздаденапрез1939г.отИталиано-българскатаасоциацияинейнатаподготовка
еделонаЕуджениоМорели(EugenioMorelli)иЕнрикоДамяни(EnricoDamiani).–Б.ред.
9КнигатаеиздаденавъвВаршавапрез1937г.катотомXVIII,бройвториотпоредицата
Rozprawyhistoryczne towarzystwanaukowegowarszawskiego.Текстътедостъпеннаадрес:
http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=2809.–Б.ред.
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(братнапроф.БорисЙоцов).ВсвоятарецензияВасилЗахариевразглежда
тритекартининаНиколаЙоцов:„ЛуннанощнадВратцата“,„Здрачкрай
София“и„КътотВарненскиябряг“(III,1941,№4,Художественпреглед).

НиколаЙоцов е роден е на 17февруари1892 г. въвВраца, участва в
БалканскатаиМеждусъюзническатавойнаизагиванафронтана18март
1913г.ПоповоднанеговатагибелБорисЙоцов,тогаваощеученик,напис-
ватристихотворения,посветенинанеговияубитбратинаподвиганабъл-
гарския воин, пожертвалживота си виметонаБългария.Това са стихо-
творения, пропити с обич и болка, с преклонение и тъга.След тези три
стихотворенияБорисЙоцовненаписваповеченитоеднапоетичнатворба
докраянаживотаси(посведениянанеговатасестраг-жаЦветанаЙоцова-
Колева,историчка).Заприносанапроф.Йоцовинаредактиранотоотнего
списание„Родина“вбългарскатакултурнаисториянеговиятпо-малъксин
–БогданЙоцов,пише:„Акатопреподавателпроф.Йоцовсезанимаваше
многосжитейскатасъдбананароднитебудители.Пишешенепрекъснато
статиизатях,особеновсп.„Родина“.Той,заедноспроф.Филов,успяхада
направяттоваизданиесредищенаинтелектуалнияелит“(„Българскакоро-
на“,№44,16ноем.1995,с.7).Изявенпредставителнатозиелит,Борис
Йоцовставажертванакървавияекзекутор,наречен„Народенсъд“.Днес
нашдългедасевърнемкъмсъздаденотоотнего.Товаотчастинаправи
опозиционният периодичен печат: в. „Демокрация“, „Българска корона“,
както и „Литературен форум“ и „Отечествен вестник“. Статии от или
за него са поместени в сборникаЗащо сметакива?, вЛетопис на про-
светнотоМинистерство1879– 1995 г., вНаказаниталанти наКичка
Пешева.ВсборникаСлавянствотоиЕвропа10(София:УИ„Св.Климент
Охридски“,1992)савключеничетиристатииотБорисЙоцов, акнигата
на Величко ТодоровOpera Slavica или назад към Борис Йоцов (София:
УИ„Св.КлиментОхридски“,1995)представлявапървотоминографично
представяненажизненияитворческияпътнаБорисЙоцов.Изключително
богатотоистойностнолитературоведсконаследствонаБорисЙоцовочак-
васвоитечитателииизследователи.
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10ВизданиетосавключениследнитестатиинаБорисЙоцов:„Славянскителитературии
славянскотосъзнаниевБългария“,„Българскистраданияиборбизасвободавславянската
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ПуБликации на БориС Йоцов По Страниците на СП. „родина“
(ред. Проф. Богдан филов и Проф. БориС Йоцов, София, i – iii, 1938 – 1941)

Българскотоисторическосъзнаниепрез
времетонаВъзраждането.//I,1938/1939,№
1,163–182,Iраздел:Статии.

Къмсръбско-българскитевзаимнивръз-
ки.//I,1938/1939,№1,195–196,IIраздел:
Вестиибележки.

АнгелКаралийчев.Вихрушка,разказии
легенди.//I,1938/1939,№1,216–220,III
раздел:Книжовниоценки.

МетодийПопов.Наследственост,расаи
народ.Расовапринадлежностнабългарите.
– Българският народ между европейските
раси и народи. // I, 1938/1939,№1, 239 –
242,IIIраздел:Книжовниоценки.

Petr Christophorov, Ivan Vazov. La for-
mation d’un écrivain bulgare (1850 – 1921).
// I, 1938/1939,№1, 255–257, III раздел:
Книжовниоценки.

Ludwig Widerszal. Buɫgarski ruch
narodowy,1856–1872.//I,1938/1939,№1,
262–263,IIIраздел:Книжовниоценки.

Расовиятобликнабългаринавнеговата
поезия.//I,1938/1939,№2,89–111,Iраздел:Статии.

СтоянРомански.НовСофрониевпреписнаПаисиеватаисторияот1781год.,
съпоставенспреписаот1765г.//I,1938/1939,№3,175–176,IIIраздел:Книжовни
оценки.

Българскахайдушко-революционнаромантикавГърция.//I,1938/1939,№4,
162–169,Iраздел:Статии.

Един„героизъм“наозлоблението. // I,1938/1939,№4,222–223, IVраздел:
Художественпреглед.

Стоянова,Милка.Вазоватагодишнина(от22септември1939г.:речтанапроф.
БорисЙоцов).//II,1939/1940,№1,180–183,IIраздел:Вестиибележки.

Bulgaria,RivistadiculturaOrganodell’associazioneHalo-bulgarediRoma.//II,
1939/1940,№1,191–193,IIIраздел:Книжовниоценки.

Пловдивски народен театър. // II, 1939/1940, № 1, 219 – 223, IV раздел:
Художественпреглед.

ОтТулчадоЦариград.//II,1939/1940,№2,131–153,Iраздел:Статии.
Еднавардарскабалада.//II,1939/1940,№3,99–122,Iраздел:Статии.
ЕдинмемоарнаАлександърЕкзарх.//II,1939/1940,№3,161–167,IIраздел:

Вестиибележки.
ГригорВасилев.ЙорданЙовков,споменииписма.//II,1939/1940,№4,163–

168,IIIраздел:Книжовниоценки.
М.Арнаудов.ЕкзархЙосифибългарскатакултурнаборбаследсъздаванетона

Екзархията(1870–1915).//III,1940/1941,№1,163–165,IIIраздел:Книжовни
оценки.


