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Въведение

Книгата споява в концептуална цялост литературноисто‑
рически и критически сюжети, които пресичат времеви, 

пространствени и естетически граници – от разноречивата 
поетика на литературните полемики и антологиите като 
своеобразна каноноформираща норма; към разколебаването 
на наложени от социалистическия реализъм клишета и мито‑
логеми; през радикалните авангардистки жестове на 20‑те и 
30‑те години на ХХ в. и прочита на литературни творби и 
критически изследвания, белязали с познание или със споделе‑
ни идеи личния ми път на автор. 

Широкото отваряне на съвременното литературознание 
към многопластови и многозначни, понякога противоречиви 
сюжети въвлича и изследователя, и читателя в проследява‑
нето през различни оптики на художествените и персоналис‑
тичните трансформации не чрез ценностни градации, а през 
авторовата личност и нейните социални и екзистенциални 
роли. Това е една от нишките, които свързват в обща изследо‑
вателска мрежа студиите и статиите в книгата.

Организирани около канонични, но и маргинални имена и 
произведения те създават памет, като подреждат частици 
от пъзела на българската литературна история не като сис‑
тематично подреден разказ, като музей от биографии и твор‑
би, а като медиатор на послания, като мост между времена 
и културни пространства. Текстовете се опитват да споде‑
лят един автентичен, макар и фрагментарен литературно‑
исторически наратив, който не е положен в черно‑белите ко‑
ординати на оценките, а допълва с документи, забравени или 
малко известни факти скритите и явните напрежения между 
социокултурни, психологически и политически опозиции.

Книгата макар и условно е разделена на две части. Първата 
анализира тематични полета и конкретни естетически про‑
блеми, разположени в хронологичната ос на новата българска 
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литература. Тя е диалогично отворена – в нея се припомнят 
и устойчиви литературноисторически сюжети, и такива, 
останали извън консервативното и труднопропускливото 
пространство на канона. В него, дори и добре да е проучен, 
има периферни теми, пренебрегвани с традиционно литера‑
туроведско високомерие или бегло интерпретирани. Те обаче 
носят интересна, малко позната информация, която обагря 
с колоритни щрихи официалния социокултурен контекст. И 
ако големите литературоведски наративи на ХХ век залагат 
на нови интерпретации на високото и класическото, а литера‑
турноисторическите реконструкции поставят акцент върху 
увлекателно разказани малко познати или потънали в праха 
на забравата документални сюжети, антологийните издания 
идват с претенцията, че съдържат отговора на много от им‑
плицитно или експлицитно маркираните теоретични и пра‑
гматични въпроси, положени в научните литературоведски 
корпуси. В тази богата културноисторическа картина пери‑
одичните издания създават един диалогично отворен, твър‑
де често полемично конотиран модел на националния духовен 
сюжет. В този контекст списание „Мисъл“ все още ни въвлича 
в малко познати разкази за интелектуалната посветеност и 
мисионерството на кръга „Мисъл“, за върховенството на иде‑
ите и ограниченията на социалното, въобще за българската 
литература на границата между традицията и модерността. 

Статиите за Пейо К. Яворов, Боян Пенев и Иван Вазов кон‑
струират образа на Автора не само в творческото простран‑
ство, но и в интимния свят на писмата или като обществена 
фигура. Те поставят темата за литературния персонализъм 
като естетическа роля, личен избор или екзистенциална маска. 
Но и търсят разгадка на механизмите за съграждане и утвър‑
ждаване на паметта в културна институция като „Златорог“, 
където последователно и неотклонно се създава сакралният 
мит П. К. Яворов след трагичната му смърт, но литературни‑
ят критик и историк Боян Пенев не успява да придобие същия 
загадъчен, мистичен ореол, който поетът притежава. 

Книгата се опитва да реставрира късчета от литера‑
турната история не само на далечното, но и на близкото ми‑
нало. Анализирана е сложната система от отношения между 
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обективните и субективните случвания; между биографич‑
ните микроразкази и обективните факти за идеологически‑
те репресии в годините на тоталитаризма. Политическите 
погроми върху литературата провокират трансформациите 
в художествените стратегии, които все по‑категорично се 
оттласкват от идеологическата матрица, предизвикват за‑
къснели публични покаяния, но и засилват моралния автори‑
тет на отклоняващите се от нормите на социалистическия 
реализъм писатели и критици. 

Текстовете във втората част се опитват да отговорят 
на въпроса Как работи литературната критика днес? Това са 
разгърнати или фрагментарни критически прочити, в които 
четящият автор интелектуално се идентифицира или дис‑
кретно се дистанцира от исторически, теоретични и лите‑
ратурнокритически парадигми, художествени стилове и пое‑
тики. Текстовете се опитват да преодолеят собствените си 
граници, като насочат към предхождащи рецептивни модели 
или провокират други възможни критически тълкувания, во‑
дени от идеята, че литературното поле предполага отворена, 
променяща се критическа деконструкция. 

В този смисъл литературноисторическите и критиче‑
ските сюжети, събрани в книгата, се опитват да създават 
културна памет, като се стремят да уверят читателя, че 
тя не трябва да бъде деформирана и ограничавана от забрани 
и забрава, че канонът не е консервативна структура, която 
побира малко автори и само определени творби, а литератур‑
ната история може и трябва да бъде сътворявана, дописвана 
и разказвана по много и различни начини. 

Но все пак остава и една осезаема тревожност – доколко 
литературата, и класическата, и съвременната, е коректив 
в днешния обременен от несигурност и масова пошлост свят; 
доколко в съвременното виртуално пространство на все по‑на‑
трапващата се деперсонализация са значещи посланията и поу‑
ките, съхранени чрез словото, които тя пренася през времето. 

Отговорът на тези въпроси не би могъл да бъде еднозна‑
чен и абсолютно обективен, затова ще продължа да го търся 
чрез други текстове и в други книги.





Литературноисторически 
сюжети
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Възможните и невъзможни  
истории на българската литература  

през ХХ век

Текстът ще се опита да представи синтезирана хроноло‑
гична реконструкция на издадените през ХХ вeк истории 

на българската литература. Ще проследи как тя е четена и 
осмисляна чрез тях в различни социокултурни и политически 
контексти. Въпреки съвременните философски усъмнявания 
в историзма, оттласкването от „традиционния усет за ис‑
тория“ (Х.‑Г. Гадамер), поради осъзнатата фрагментарност 
на историческите процеси или като протест срещу неизбеж‑
ния субективизъм, създаването на цялостни литературно‑
исторически наративи предизвиква респект и уважение от 
началото до края на века. Литературните истории, макар и 
използващи различни методологически, теоретични, идеоло‑
гически подходи, отричани или институционализирани, нала‑
гат канона (колкото и спорен да е той) в българската лите‑
ратура, настоявайки за неговата единствена и непроменлива 
ценност. В този смисъл те са твърде консервативни тексто‑
ве, без значение дали проследяват историческото развитие 
само на един жанр или имат претенции за монументален ме‑
гатекст, обглеждащ цялата национална литература. Лите‑
ратурните истории създават една своеобразна матрица, за‑
пълнена от персоналии и творби; от естетически тенденции 
и рецептивни контексти; от документални факти и лите‑
ратуроведски анализи. Техните автори използват различни 
възможности за подреждане на тези сегменти в културноис‑
торическата ос. 

Един от възможните подходи е подчертано емпиричният. 
Изследването на произведенията и творческите процеси се 
превръща в сбор от документални знаци, обвързани от ли‑
нейни причинно‑следствени връзки. Поставянето на акцент 
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върху историческата обективност предполага изтласква‑
нето на творческия субект в периферията на изследовател‑
ския интерес. Вниманието на тези историци е насочено преди 
всичко към огледалното отражение на социално‑политиче‑
ските значения върху естетическите процеси. Някои от тях 
предпочитат класическия хронологичен подход, изграждайки 
мозаечен текст с ясно очертани вътрешни граници и очевид‑
на липса на композиционна споеност. Този по‑скоро описате‑
лен, отколкото аналитичен дискурс Рикьор определя като 
предмодерен исторически подход. А резултатът от него най‑
често са литературноисторически наративи, които имат 
подчертано просветителска мисия, положени в тесните на‑
ционални контексти, неустояващи на предизвикателствата 
на времето. Такива са първите опити за история на българска‑
та литература, реализирани от Димитър Маринов1 и Алек‑
сандър Теодоров‑Балан2. Създадени в десетилетията след 
Освобождението (1878) и двете книги поставят началото в 
осмислянето на литературата като памет за миналото и 
като историческо познание, съхранявано в старопечатни из‑
вори, документални свидетелства, фолклорни материали, в 
периодични издания. И двамата автори са убедени, че истори‑
ята на българската литература не може да бъде оригинален 
труд. Според Д. Маринов тя е компилативно произведение, 
събрало всичко създадено преди него от „книжовниците на 
книжовното поле“3. За Балан историята на българската ли‑
тература е разказ за „устната и писмената словесност на 
българския народ от начало и до днес“4. Подчинени на въз‑
рожденската представа за мисията на литературата, тези 
истории съвсем закономерно подценяват ролята на автора. 
Изместването на неговата фигура в маргиналното простран‑
ство на литературноисторическия текст чрез пренебрегва‑
не или мистифициране (понякога) на самоличността му е за 
сметка на идейните послания на творбата и нейната рефле‑
1 Маринов, Д. История на българската литература. Пловдив: Хр. Г. Да‑
нов, 1887.
2 Теодоров-Балан, А. Българска литература. Кратък исторически преглед 
за средните училища. Пловдив: Хр. Г. Данов, 1907.
3 Маринов, Д. История на българската литература, с. 7.
4 Теодоров-Балан, А. Българска литература, с. 2.
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ксия върху националното самосъзнание. Тези истории могат 
да бъдат разглеждани и като интелектуален порив за преодо‑
ляване на травмата от прекъснатото културно развитие, и 
като заслужаващ уважение опит за създаване на академична 
литературноисторическа традиция.

Първите десетилетия на българския ХХ век безспорно 
са подчинени на една твърде сложна социокултурна динами‑
ка  – забързана, многопосочна, драматична. В това духовно 
времепространство няма високи и ниски изкуства, жанрове, 
стилове, школи, направления. Те са равнопоставени, но с про‑
менящ се творчески интезитет или популярност, повлияни 
от различни закономерности в тяхното историческо слу‑
чване. Именно паралелното им съществуване, тематични и 
смислови пресичания предполагат и опита да бъдат разказани 
в общ текст. Но тези текстове вече настояват за изучаване 
на литературните явления чрез анализиране на техните зна‑
чения, на тяхната естетическа същност. Този литературно‑
исторически подход, опирайки се на фактологичната основа, 
поставя акцент върху смисловите значения на творбата. Ли‑
тературната творба е повод за интерпретация, тя предпо‑
лага тълкуване в определен, преди всичко естетически, а след 
това и социокултурен контекст, но същностно значение в 
този процес има писателят. Той е обект, но и субект на лите‑
ратурноисторическия сюжет, което провокира преосмисляне 
не само на неговата роля, но и тази на читателя. Обозначава 
се същността на произведенията, естетическите явления, 
взаимодействията между тях, извеждат се посланията им, 
но неизказаното, белите полета в смисъла, читателят тряб‑
ва сам да открие и попълни. През 20‑те – 40‑те години на ХХ в. 
той е достатъчно подготвен, за да бъде равностоен участник 
в този комуникационен модел. Българската култура вече се е 
оттласнала от времето на своята самодостатъчност и изо‑
лация. Отчуждила се от провинциалните си комплекси и нос‑
талгични спомени по високите национални идеи на Възражда‑
нето. Тя се вписва като равностойна със своите стойностни 
приноси в европейското художествено пространство. Това се 
превръща в предизвикателство пред авторите на следващите 
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литературни истории – Боян Пенев5, Иван Радославов6, Георги 
Константинов7, Малчо Николов8. Паралелното четене на тех‑
ните истории показва как те йерархично подреждат автори и 
творби; как отричат или възхваляват основополагащи есте‑
тически знаци; как техните книги, имплицитно диалогизирай‑
ки и полемизирайки помежду си, изграждат различни модели на 
националния духовен сюжет. Тези безспорно високоерудирани 
автори подчиняват своите литературни истории на различни 
теоретико‑методологически принципи, които не само аргу‑
ментират тяхното композиционно структуриране и смисло‑
во единство, но и необходимостта от създаването на такива 
наративи за националната литература. Това са амбициозни 
проекти, които поставят един основополагащ проблем – за пе‑
риодизацията на българската литература. „Разцепването“ на 
литературния процес на периоди създава удобството по‑ясно 
да бъдат очертани акцентите в социокултурното простран‑
ство, както и да бъдат анализирани в синхронен и диахронен 
план. Маркирането на устойчиви подпериоди – старобългар‑
ска литература, възрожденска литература, нова българска 
литература, е условно в единната развойна система на нацио‑
налната култура, характеризираща се с динамична промяна 
на художествените оптики и обществено‑политическите 
реалности през 20‑те – 40‑те години на ХХ в.

Написана и редактирана лично от Б. Пенев многотомна 
история на литературата със сигурност би била различна. 
Цикълът от лекции9, макар и мислени в концептуална цялост, 
хомогенно споени от обща методология, послания и естети‑
ко‑философски позиции, осмислят само част от българската 
литература. Ценното е, че той включва редица забравени или 
5 Пенев, Б. История на новата българска литература. Т. 1–4, София: Ми‑
нистерство на народното просвещение, 1930–1936; Български писател 
(1976–1978).
6 Радославов, Ив. Българска литература 1880–1930. София: Ст. Ангелов, 
1936 (1947; 1992). София: Захарий Стоянов, 2007.
7 Константинов, Г. Нова българска литература. От Паисий Хилендарски 
до наши дни Т. 1–2. София: Хемус, 1942–1943.
8 Николов, М. История на българската литература от Петка Славейков 
до наши дни. София: Хемус, 1941 (1943; 1947).
9 Издадени и редактирани от Борис Йоцов (1930–1936) и от Иван Сарандев 
и Пантелей Зарев (1975–1978). 
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непознати литературноисторически сюжети, теоретично 
аргументира връзката между форма и съдържание, поставяй‑
ки акцент върху Автора, припознат от историка като „аб‑
солютният субект“ на литературата. „История на новата 
българска литература“ не е в класическия смисъл литератур‑
на история, която настоява за канонична подредба на твор‑
ците, както и за полагане на техните произведения в прециз‑
но очертани социокултурни контексти. Причината за това 
е, че Б. Пенев изследва преди всичко старобългарската кни‑
жовност и по‑плахите или по‑успешни литературни опити на 
Възраждането. Неговият литературноисторически сюжет 
завършва с Ботев, там, откъдето Авторът започва да влас‑
тва над историята, а паметта, като познание за миналото, 
отстъпва на високата „художественост“  – основополагащ 
знак в критико‑теоретичната система на Б. Пенев. В този 
смисъл „История на новата българска литература“, която е 
същностен етап в изграждането на нова концепция за нацио‑
нален литературноисторически наратив, остава фрагмент в 
цялостната литературноисторическа реконструкция, която 
Б. Пенев замисля, но не успява да осъществи. В същото време 
тя носи препратки към други негови студии, които, за съжа‑
ление, са оставили по‑маргинален знак в културната памет10. 
Но четени синнхронно, те могат да се разглеждат не само 
като смислова цялост, а като фундаментална историограф‑
ска визия, която задава един оттласкващ се от позитивизма, 
нов методологически модел. В него литературният историк 
не просто обозначава или анализира явленията, той чертае 
стратегии за развитие на литературния процес, но не като 
подражание, а като равнопоставяне с европейските естети‑
чески тенденции. 

Тематичният подход, който Ив. Радославов прилага в сво‑
ята История на българската литература, се оттласква от 
еднозначната хронологична последователност. Това пред‑
полага подвижност в очертването и анализа на културните 
пластове. Всеки етап е обусловен – исторически и социално, 
характеризиран с екзистенциални и творчески писателски 

10 Пенев, Б. Посоки и цели при изучаване на новата ни литература. – Ми
съл, 1910, № 2. 
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присъствия, кодиращи модерните тогава естетически тен‑
денции. За него литературната история не е публицистичен 
коментар на събития и явления, нито набор от съждения, пре‑
тендиращи за непоклатима истинност. Радославов просле‑
дява метаморфозите, взаимното проникване и полемичните 
сблъсъци между естетическите направления – романтизъм, 
реализъм, неоромантизъм, експресионизъм, за да постави ак‑
цент върху символизма. Коректно би било да бъдем снизходи‑
телни към редактора на списание „Хиперион“ (1922–1931) за 
този подчертан субективизъм. За чест на историка Радосла‑
вов, в контраст с обременяващите пристрастия на критика, 
той представя символизма в контекста на модерната тога‑
ва естетико‑философска парадигма, на фона на динамичните 
обществени промени, подчертавайки неизбежната му твор‑
ческа деформация и залез. Изграждайки едно многозначно ис‑
торическо пространство, наситено със събития и личности, 
Радославов маркира движението на художествените тенден‑
ции от вън – навътре и с това разчупва затворените граници 
на традицията, но без да омаловажава или подценява нейната 
национална идентичност. Проследявайки духовната симбиоза 
между родно и чуждо, историкът съизмерва българската пое‑
зия, проза и критика с европейската класика и актуалните то‑
гава тенденции. В своите анализи той не остава единствено 
в полето на литературния текст, детайлно проследява изме‑
ренията на органичния снтез между литературата и другите 
изкуства, разглеждайки словесното творчество като знак на 
хармонично споена духовна цялост.

За Г. Константинов литературната история е възмож‑
ност за изследване на литературните факти и тяхната при‑
чинно‑следствена обусловеност на различни равнища. При 
моделиране на творческата индивидуалност авторът поста‑
вя акцент върху социално‑политическите обстоятелства, 
а не върху художествените тенденции. В този смисъл той 
създава един разгърнат, по‑скоро информативен, отколкото 
аналитичен литературноисторически сюжет, положен в 
достоверната социокултурна хронология на времето. За него 
документите, свидетелствата, цялата емпирична основа на 
литерататурноисторическото изследване е необходима, за да 
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се очертаят диалогичните връзки между традиция и съвре‑
менност, да се ситуира творбата в автентичното културно 
пространство. Историкът очертава тези сложни зависимо‑
сти и трансформации, дава, доколкото е възможно, обективно 
знание, отстоявайки свободата на личните интерпретации и 
оценки, които нямат амбицията да преоткриват, преосмис‑
лят или ценностно преподреждат литературния канон. Без 
да е теоретично аргументиран, този подход е твърде близък 
до феноменологичната представа за историята.

Ако се доверим на Мишел Фуко, всяка история на идеите е 
твърде несигурен обект на изследване. В този смисъл и лите‑
ратурната история е едно сложно, провокативно пространс‑
тво. В него се срещат, полемизират и допълват в продукти‑
вен синтез автентични литературноисторически сюжети и 
евристични анализи, маркирани от емоционално съпреживява‑
не, четени през една модерна (за своето време) и едновремен‑
но с това консервативна в своята неоспоримост теоретична 
призма. Този възможен, но вероятно идеализиран модел би пре‑
върнал всеки литературноисторически наратив в увлекате‑
лен разказ, сплитащ и разплитащ нишките на много интригу‑
ващи творчески и биографични сюжети. Историята на Малчо 
Николов не се вписва в тази представа. Тя най‑точно покрива 
значението на термина „класическа“ (в смисъл на максимално 
пълна, но и скучна) история на литературата. Литературни‑
те творби са твърде статично разположени в историческия 
хронотоп. Придържайки се към хронологията, по‑скоро като 
необходими времеви маркери, той значително разширява те‑
матичните полета на литературоведския анализ, но ги обре‑
менява с прекалено много факти и критически шаблони. Исто‑
рията, написана от М. Николов, не само заради темпоралните 
ограничения, които си поставя – от Петко Славейков до 40‑те 
години на ХХ в., не се превръща в същностен знак в общата 
концепция за национална литературна история. 

Големият литературноисторически наратив всъщност 
не би могъл да бъде завършен, обективен и непроменящ се. 
Той по‑скоро е сложен пъзел, в който взаимно се допълват или 
противопоставят различни авторски и колективни проекти. 
Затова литературната история е била многократно цен‑
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ностно и йерархично пренареждана, но никога не би могла да 
бъде цялостно подменена. В този смисъл, дори в идеологичски 
най‑обременените времена, литературният канон не успява 
да обслужва единствено политическата власт. Той трябва да 
приеме, макар и без особено желание и със системно налагани 
естетически и политически манипулации, автори, творби и 
социокултурни факти, без които просто не би съществувала 
българската литература. Политическият режим след 1944 г. 
променя тематичната и жанровата доминация в литерату‑
рата. Наложеният художествен метод  – така нареченият 
„социалистически реализъм“, деформира не само съвременно‑
то литературно поле, но и литературната история. Подчи‑
нена на политическата власт, тя е институционализирана и 
строго контролирана. Литературната история е принудена 
да забрави авторски имена и произведения, да се откаже от 
приети и неоспорими естетически критерии, да промени тер‑
минологичния си апарат и да усвои понятия като „класовост“, 
„партийност“, „идейност“ и много други задължителни кли‑
шета. Литературата и литературната история трябва да 
понесат всички последствия, предизвикани от бруталния на‑
тиск на официалната власт върху свободния творчески избор 
и свободата на словото. Създадените авторски литературни 
истории през този период са на Георги Цанев11, Петър Дине‑
ков12 и Пантелей Зарев13. 

Въпреки догматизма и репресивните ограничения, които 
комунистическата идеология налага, Г. Цанев не създава фал‑
шива, политически конотирана история. За него тя е суверенно 
духовно времепространство, в което има много и различни ху‑
дожествени направления, класически и съпътстващи автори. 
При представянето им историкът акцентира върху моделира‑
нето на творческата им индивидуалност под въздействието 
на екзистенциални фактори, интелектуални идеи и социал‑
но‑политически обстоятелства. Неговите интерпретации са 
11 Цанев, Г. Страници от историята на българската литература. В 4 т. 
София: Наука и изкуство, 1967–1975.
12 Динеков, П. Из историята на българската литература. София: Наука и 
изкуство, 1969.
13 Зарев, П. Панорама на българската литература. В 5 т. София: Наука и 
изкуство, 1969–1976.
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проникновени, макар и прекалено схематични, настояващи за 
обективност, а не за разгърнати литературоведски сюжети. 
Г. Цанев, който не само е свидетел, а и активен участник в най‑
интересните и драматични периоди от развитието на българ‑
ската литература, така и не споделя своя опит като редак‑
тор на списание „Изкуство и критика“, не налага своите лични 
пристрастия, не създава ценностни творчески йерархии. В не‑
говата многотомна история особено внимание е отделено на 
това как литературата се твори във и за периодичния печат. 
Но за институционалните художествени функции на литера‑
турните издания преди 9.ІХ.1944 г., както и за превръщането 
им в емблематични естетически кръгове и интелектуални об‑
щества, се говори твърде пестеливо, в рамките на допустими‑
те от идеологическата цензура норми. Разбира се, не само тук 
Г. Цанев е принуден да прави компромиси, но той все пак успява 
да запази крехкия баланс между политическата коректност 
към новия политически режим и критическото достойнство 
и почтеност, характерни за едно забранено минало. 

Придържайки се към хронологичната композиционна рам‑
ка, П. Динеков прави своя прочит на литературната исто‑
рия през призмата на фолклора, литературните жанрове и 
фигури, на пресечените точки между традиция и модeрност. 
Анализирайки тематичните полета на близост или противо‑
поставяне между българската и други славянски литератури, 
той изгражда концептуална мрежа, в която старобългарска‑
та литература и фолклорът са основополагащи знаци не само 
на националния духовен контекст. Те функционират в мул‑
тикултурното европейско пространство, оказвайки различно 
по интезитет влияние върху утвърждаването на езиковата 
идентичност и националните книжовни традиции на редица 
страни. Изследванията на П. Динеков обаче не са организира‑
ни – композиционно и структурно, в разгърнат литературно‑
исторически разказ. Те по‑скоро са фрагменти „Из историята 
на българската литература“, споени от убедеността му, че 
всяко ново време твори своята литературна история, а вся‑
ка написана история е отворена, променяща се, субективна в 
своето „случване“. Но и той, както и Г. Цанев не запазва док‑
рай обективна дистанция и необременен от идеологеми подход 
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към историята. И ако това не е толкова видимо в концепту‑
ализирането на техните трудове, то е съвсем очевидно в кон‑
кретните литературоведски анализи и оценки. 

Не толкова толерантни обаче бихме могли да бъдем към 
П. Зарев. Неговата „Панорама на българската литература“ 
претендира за официална, фундаментална в своята обектив‑
ност история на българската литература, която създава 
теоретико‑методологически принципи, утвърждава непоко‑
лебими ценностни критерии. Политическата система налага 
индикаторите, които поставят на върха на творческата и 
властова пирамида определени автори и творби и изтласкват 
в зоната на забраната и забравата други. Именно книги като 
многотомната „Панорама“ на П. Зарев официализират поли‑
тическата идентификация на литературата. Тя категорич‑
но и безапелационно налага своята истина, превръща в есте‑
тическа норма политически оценки, утвърждава един много 
тесен канон, в който липсват класически за националната 
ни литература поети, писатели, критици, периодични изда‑
ния и книги. Тя манипулира както анализа на литературните 
творби, така и документалните свидетелства, заменяйки 
естетическото послание на художествения текст с идеоло‑
гически конотирани значения. Привнасянето на твърде много 
политически ограничения в историческия дискурс, огранича‑
ването на субективната интерпретация от шаблони и дог‑
ми, отнемането на творческата свобода от политическата 
цензура, отместването на художествените акценти върху 
социалната проблематика, подмяната на естетическия фон 
с идеологически. Всичко това превръща книгите на П. Зарев 
в дълголетен стожер на социалистическото литературо‑
знание. Те изтласкват в периферията на публичния интерес 
дори академичната „История на българската литература“. 
Постоянното им репродуциране за дълго обезсмисля същест‑
вуването на литературната история като много и различни 
разкази за една национална литература, които се срещат, пре‑
сичат и допълват.
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„История на българската литература“14 и съпътстващи‑
те я „Очерци по история на българската литература след де‑
вети септември 1944 година“15 всъщност са един несполучлив 
колективен проект. Мисията на подобен амбициозен замисъл 
би трябвало да бъде създаване на исторически мегатекст, 
който хронологично да структурира, обективно да разкаже и 
аналитично да интерпретира литературния процес. Консер‑
ватизмът, заложен в същността на този жанр, не би тряб‑
вало да попречи да се отворят идеологическите граници на 
канона, тематично да бъдат представени класически и мар‑
гинални автори, творби и сюжети, да се обозначат интердис‑
циплинарните проекции на българското литературознание 
в полето на европейската хуманитарна наука, да се ситуира 
националната литература в контекста на световната кул‑
тура. Но тази история не създава големия, обективен разказ 
за националната литература. Тя втвърдява границите на иде‑
олгическата интерпретация, институционализирайки автори 
и творби, насилствено налага избора между идеологическите 
норми и естетическите критерии за познание и оценка. Че‑
тенето на академичната история днес може да се уподоби на 
свое образен археологически разрез на културните пластове 
през теоретико‑критическите принципи на социалистическия 
реализъм. Въпреки че отделни очерци осмислят явления, твор‑
би и автори, оттласквайки се ако не алтернативно от дог‑
матичните практики на официалния художествен метод, то 
поне исторически достоверно. Политическата употреба прев‑
ръща тези книги в емблематичен знак за това – как не трябва 
да се твори академична история и колко вредна е тя, когато 
идеологически моделира литературната памет. И още – тези  
томове показват как могат да бъдат опорочени смисълът и 
посланието на литературноисторическия наратив, колко 
нет райни са културните практики, когато властно са подчи‑
нени на определен политически дискурс. 

14 История на българската литература. Т. 1–4. София: Академично изда‑
телство – БАН, 1962–1976. 
15 Очерци по история на българската литература след девети септември 
1944 година. В 2 кн. София: Академично издателство – БАН, 1979–1980.
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Разцепването на българското политическо и културно 
пространство след демократичните промени пез 1989 г. зададе 
и нова парадигма за осмисляне на литературната история. 
Вълната на новите прочити люшкаше литературознанието 
от крайното отрицание до безкритичното и безгранично от‑
варяне на канона. Във фрагментарността на социокултурно‑
то пространство и литературата, и историята се творяха 
като поредица от алтернативни – старомодни или постмо‑
дерни сюжети. И литературата, и историята търсеха своята 
нова идентичност, освободена от идеологическите клишета и 
политическите ограничения. Разрушаването на литературно‑
историческите конструкти, налагани от комунистическата 
власт, оставиха самотни и като че ли неразбрани и непризна‑
ти колективните опити за осмисляне на културната памет. 
Новото време изискваше лична отговорност и отстоявана 
творческа индивидуалност.

Влизайки в полемичен диалог с предшестващите исто‑
рии на българската литература, с традиционно приетата 
периодизация в тях и утвърдените жанрови класификации, 
отричайки идеята за литературното развитие като линеен 
процес, Светлозар Игов16, създава един новаторски (за края на 
ХХ в.) литературноисторически труд. Неговата „История на 
българската литература“ продуктивно диалогизира с модерни 
литературоведски теории и с класически интерпретативни 
модели. Той я осмисля като наративен жанр, положен между 
два основни смислови кода – на времето и на творбата. Исто‑
рията е разказ за обективно протичащото време, за хроноло‑
гично случващите се в него събития, за личностите, които го 
творят. Творбата е символният знак на този хронотоп, тя 
е мислена като фикция, но и като носеща реални познания и 
послания, като универсална и вечна във възможностите си да 
поражда много и различни тълкувания. За Игов националната 
литература е онзи оригинален, уникален разказ в контекста 
на голямата, многообразна, всепоглъщаща Световна литера‑
тура. Това предполага осмислянето на литературната исто‑
рия като „вечно настояще“, като наративен жанр, който се 

16 Игов, Св. История на българската литература 1878–1944. София: Акаде‑
мично издателство – БАН, 1991; 2002. 
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полага в различни външни контексти. И колкото по‑хомогенно 
и по‑убедително е представен националният духовен сюжет в 
тях, толкова по‑успешно се е справил авторът. 

Св. Игов не приема утвърдената от академичната „Ис‑
тория на българската литература“ хронология. За първи път 
в българската литературна историография той въвежда два 
подпериода през Възраждането. Това аргументира един от 
важните изводи, наложени в неговата „История“ – Българ‑
ското възраждане се мисли като същностно нов, самобитен 
културен процес, а не като закъсняла репродукция на Европей‑
ския ренесанс. Изместването и на други периодизационни гра‑
ници предизвиква публични коментари и отрицания. Св. Игов 
поставя началото на новата българска литература, обозна‑
чена от него като модерна, не след Освобождението (1878), а 
в началото на ХХ век. „Историята“ респектира с детайлно 
познаване на културологичните пространства, в които се 
ситуира творчеството на изследваните от него автори, с 
извеждането на запомнящи се паралели между различни про‑
изведения и литератури, с обозначаването на малко известни 
социално‑политически и екзистенциални мотивации. В този 
смисъл книгата изгражда монолитен, добре аргументиран, те‑
оретично обоснован и увлекателно разказан наратив, който 
заема основополагащо място в концепцията за национална ли‑
тературна история.

Прочит на литературната история през оптиката на те‑
матичните кодове и на биографичните знаци, на полемичните 
сблъсъци между класика и авангард прави Иван Сарандев17. Тази 
история е ценна, защото създава представата за автентично 
културно пространство, наситено с документи и факти, при‑
помня умишлено премълчавани автори и произведения. Повече‑
то от тях са малко познати, други съвсем неизвестни, трети, 
деформирани от идеологически напластявания и многолетно 
поддържани митологеми. Те изграждат завършени части, кон‑
цептуално обединени в сюжета на цялото. Авторът не съз‑
дава статични литературноисторически конструкти. Той 
се интересува от движението на естетическите знаци, от 

17 Сарандев, Ив. Българска литература 1918–1945. Университетски учеб
ник. В 2 т. София: ИК Хермес, 2004–2005.
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трансформацията на художествените процеси, от динамич‑
ната смяна на социокултурните контексти. В този смисъл за 
него литературната история е система от взаимно обвърза‑
ни периоди, като всеки от тях има своята кулминация и залез, 
върхови творчески оригинали и епигонски реплики. Именно в 
срещата между традицията и модерността, в тяхната сим‑
биоза, но и противопоставяне Ив. Сарандев вижда национал‑
ната самобитност на културния процес. В този контекст 
той поставя проблема за периодизацията, но не в теоретичен 
аспект, а като реализиран модел за накъсване на големия на‑
ратив в малки литературноисторически разкази. Прави добре 
аргументиран опит да очертае границите на модернизма и да 
осмисли спецификата на българския литературен авангард. 
Литературната история на Ив. Сарандев създава ретроспек‑
тивни конструкции на миналото върху прецизно изследвана и 
аналитично интерпретирана информационна база и с това не 
само запълва редица бели полета в знанието ни за българската 
литература, но и провокира други, различни историографски 
разкази.

Има ли бъдеще литературната история? Необходима ли 
е тя в преосмислящото своята духовност глобално инфор‑
мационно пространство на ХХІ век? Със сигурност литера‑
турната история ще бъде различна – обременена от сенките 
на миналото или от прагматичните мотивации на съвремен‑
ността, постмодерна реконструкция или сладкодумна ми‑
тологема, класически написана или ефектно визуализирана. 
Тенденциите вече се очертават, а какви ще бъдат литератур‑
ноисторическите наративи – предстои да прочетем.
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Антологиите – между литературния 
канон и субективния избор

Създаването на една антология е предизвикателство, за‑
щото в нейното затворено книжно пространство се сре‑

щат автори, текстове, времена. Като концептуална цялост 
тя е положена в социокултурния контекст на своето издава‑
не, но като творчески акт всяко произведение е ситуирано 
в обективна историческа и уникална екзистенциална и худо‑
жествена среда. Антологийният подбор най‑често е предста‑
вителен, той настоява на високи естетически критерии, ясна 
йерархична градация, добре промислена композиционна струк‑
тура, която легитимира направения избор. Създаването на 
една антология е не само амбициозен проект за оценка според 
субективния вкус или спрямо нормите на официално наложени 
политически или институционални критерии – тя е жест на 
сътворяване и утвърждаване на литературния канон. Затова 
традиционната теоретична представа припознава антологи‑
ите като своеобразен реален или фикционален модел на една 
национална литература, а антологийният жанр е толкова 
сложен и уязвим, но и толкова провокативно освободен от 
ограничения.

В литературната история, дори и добре да е проучена, има 
периферни на канона полета, пренебрегвани с традиционно ли‑
тературоведско високомерие или посещавани свенливо като 
маргинални пространства, от които се изтеглят колоритни 
щрихи, обагрящи официалния социокултурен контекст. Със 
сигурност това се случва във всяка литература, колкото и 
дълга и богата да е нейната история, колкото и педантична 
да е прецизността, колкото и всеобхватни да са познанията 
на нейните най‑вещи изследователи. И ако големите лите‑
ратуроведски наративи залагат на нови интерпретации на 
високото и класическото, а литературноисторическите ре‑



28 

конструкции1 поставят акцент върху увлекателно разказани 
малко познати или потънали в праха на забравата докумен‑
тални сюжети, антологийните издания идват с претен‑
цията, че съдържат отговора на много от имплицитно или 
експлицитно маркирани теоретични и прагматични въпроси, 
положени в тези монолитни или фрагментарни литературо‑
ведски корпуси.

Необходимостта от създаването на антологии е знак за 
утвърдена и достатъчно богата литературна традиция или 
порив за създаване на идеален, но все още утопичен модел на 
една „млада“ литература. В този смисъл българската възрож‑
денска литература е в „предканонична и в предантологийна 
фаза“2. Подборът на Васил Пундев „Първи стихотворци“3 
(1925) е по‑скоро една „смесена китка“ от творби, които в 
своята наивна несръчност потвърждават това наблюдение. 
Антологиите като висок, каноносътворяващ жанр са насоче‑
ни към елитарна читателска публика. Те могат да си позво‑
лят провокативен творчески подход, който да покаже, че в 
литературното поле е възможен синтез между класическо‑
то, безспорното и странното, различното, избухващо като 
ефектен експеримент. 

Това обаче не важи за христоматиите. Обвързването им 
с образователната конюнктура – стриктното придържане 
към учебните програми и задоволяване на техните потреб‑
ности, неизбежно поставя ограничения в подбора на автори и 
произведения. Така институционално предначертаната мисия 
задава и жанровите параметри на тези книги – консервативни 
помагала, които обаче имат дълголетно въздействие върху 
формирането на художествения вкус на огромна читателска 
аудитория. „Българска христоматия, или Сборник от избра‑
ни образци по всичките родове съчинения. С приложение на 

1 Неделчев, М. Литературноисторическата реконструкция. София: Про‑
света, 2011.
2 Курташева, Б. Антологии и канон: антологийни модели на българската 
литература. София: Просвета, 2012, с. 56.
3 Пундев, В. Първи стихотворци. София: Министерство на народното 
просвещение, 1925.
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кратки жизнеописания за знаменитите списателе“4 (1884), 
съставена от Иван Вазов и Константин Величков, е припо‑
знавана като антология (Светлозар Игов); отграничавана от 
този жанр (Михаил Неделчев); определяна като „образцово“ 
събираща и антологийната свобода, и христоматийната праг‑
матичност (Галин Тиханов). Текстовете в двете части на 
христоматията са поместени в различни жанрове или тема‑
тични раздели – като „Разсъждение“, „История“ или „Описания 
и пътешествия“. Те маркират преди всичко социокултурната 
актуалност или субективния усет на съставителите за родо‑
ва, жанрова или тематична класификация, а не толкова строги 
или универсални критерии в подбора и структурата. Българ‑
ската духовна култура е в началото на своя път, по който 
тя трябва да подреди липсващите парчета в тематичния и 
жанров пъзел. Затова единственият възможен начин да бъде 
представена все още бедната на качествени творби литера‑
тура е да бъде положена в единна концептуална цялост с кла‑
сическата европейска поезия и проза. Наистина дързък жест на 
Вазов и Величков, които се изявяват и като много добри пре‑
водачи – да съпоставят, без комплекси, родно и чуждо в общо 
книжно пространство въпреки явната естетическа неравно‑
стойност на българските автори. Техният брой е и твърде 
скромен – само 21 от включените 100 имена. В този контекст 
твърде значещи са не толкова присъствията, колкото праз‑
ните полета. Вероятно и това е провокирало Вазов блестящо 
да попълни едно от най‑съществените жанрови отсъствия. 
Само 10 години след „Христоматията“ той издава „Под игото“ 
(1894) – толкова очевидно липсващия български роман. 

Много по‑популярна в своето време и много по‑дълго мар‑
кираща жалоните на литературния вкус и на образователния 
канон е „Христоматия по изучаване на словесността в горни‑
те класове на гимназиите, петокласните, педагогическите и 
духовните училища“5 Т. І–ІІ (1888–1889). Нейните съставите‑
4 Вазов, Ив., К. Величков. Българска христоматия, или Сборник от избрани 
образци по всички родове съчинения. За в класовете на градските и на реал‑
ните гимназии. Ч. І – ІІ. Пловдив: Д. В. Манчов, 1884.
5 Мишев, Д., Ст. Костов. Христоматия по изучаване на словесността в 
горните класове на гимназиите, петокласните, педагогическите и духовни
те училища. В 2 т. Пловдив: Хр. Г. Данов, 1888–1889. 
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ли Стефан Костов и Димитър Мишев следват жанровия прин‑
цип на композиционно структуриране, приложен от Вазов и 
Величков (те имат съществено участие тук и като автори, 
и като преводачи), но залагат на по‑разгърнат персоналисти‑
чен модел на родното присъствие. Това не прави този модел 
елитарен или поне носещ знака на утвърдена класичност. Тя, 
както с прискърбие отбелязва д‑р Кръстьо Кръстев, липсва 
в нашата литература, а другите народи не само имат в „изо‑
билие такива писатели“, но и „абсолютен критериум да ме‑
рят стилистически и други хубости“6 на създаденото от тях. 
Изис каният естетически вкус на създателя на сп. „Мисъл“ все 
още не съзира нито фундаменталното присъствие на автора 
класик в родната литература, нито достатъчно качествени 
творби, които да я съизмерват като равностойна с европей‑
ските образци. Това са разбирали и съставителите на „Хрис‑
томатията“, които също издават хибрид между оригинални и 
преводни текстове. 

Едва в началото на ХХ в., в една рядко споменавана днес, 
но доста коментирана в своето време христоматия7 българ‑
ската литература ще заяви своята самостоятелност, макар 
и само в помощ на преподаването на „устна и писмена българ‑
ска словесност за средните учебни заведения“. За съжаление, 
и книгата, и нейният съставител – Иван Церов, не са оста‑
вили съществен знак в литературноисторическата памет, 
за разлика от яростния противник на „литературните хрис‑
томатаджии“ – Пенчо Славейков. Именно той е призваният 
да направи преход от христоматията към антологията, да 
прокара ясната граница между „естетската нагласа за изби‑
ране и просветителската за събиране“8. Антологийният про‑
ект на Славейков „Сянката на Балкана“ (1904) е провокиран 
от английския журналист Хенри Бърнард, който осъществява 
изданието в Лондон. Представянето на 101 народни песни и на 

6 Кръстев, К. Случайни литературни бележки. – В: Кръстев, К. Етюди 
и критики. София: Т. Ф. Чипев, 1894, с. 21.
7 Церов, И. Христоматия по българска литература в две части. Устна и 
писмена българска словесност. За средните учебни заведения. Варна: Изд. 
състав., 1901. 
8 Курташева, Б. Антологии и канон: антологийни модели на българската 
литература, с. 83.
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101 пословици пред английската публика, която нищо не знае 
за литературата на държава, все още трудно разпознаваема 
на картата на Европа, е ярък и монументален жест. Катего‑
ричната убеденост на поета, че само фолклорната традиция 
е достатъчно стойностна и богата, за да бъде приложен ан‑
тологиен подбор, е поне двузначно маркирана. От една страна, 
книгата е акт на почит към бащата. В естетическата кон‑
цептуалност на своя избор синът не само се опира на събрани‑
те от Петко Славейков автентични фолклорни творби. Той 
продължава и надгражда неговата мисия и с това практически 
реализира онази сакрална духовна обвързаност на „Баща ми в 
мен“. От друга страна, в предговора – това е известната ста‑
тия „Българската народна песен“9, Пенчо Славейков не само 
аргументира направената селекция, анализира метафорична‑
та натовареност на образите, но и концептуализира една от 
основните характеристики в теоретичната платформа на 
„Мисъл“. Реализирана в личното творчество на четворката, 
налагана на сътрудниците на списанието, тя предполага раз‑
ширяване на философските, нравствените и естетическите 
пространства на родната литература чрез натоварване на 
фолклорни архетипове с душевните колизии на съвременния 
човек, изразяване на моралните и психологическите проблеми 
на личността чрез митопоетическата символика на народно‑
то творчество.

За да няма усъмнявания от съвременниците или колебания 
в оценките на потомците, радикалният мистификационен 
жест „На Острова на блажените“ е жанрово идентифициран 
на корицата на първото издание: „Антология. Биографии‑
те на поетите са написани, стиховете преведени от Пенчо 
Славейков. Портретите е рисувал Никола Петров. Издате‑
лят Александър Паскалев печата Антологията в придвор‑
ната печатница на Иван Кадела, София 1910 година, месец 
ноемврий, в две хиледи книги на брой“. Дотук са реалните 
факти – имена, година, месец, тираж. От предговора до пос‑
ледния стих, поместен в книгата, границите между реалност 
и фикция са напълно размити, за да може поетът да реализира 

9 Славейков, П. П. Българската народна песен. – Мисъл, ХІV, 1904, № 1–3.
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една собствена представа за българската поезия, възжелана, 
но и утопична в своята идеална и елитарна подреденост.

Създаването на една антология е безспорно отговорен, 
но и неподозирано травматичен акт – с това, че конструира 
едно ново художествено пространство, по‑малко познато или 
публично утвърдено, по‑провокативно или прекалено популяр‑
но. Разпънати между обществените очаквания и субективно 
конотирания избор, антологиите са или яростно обругани (от 
отсъстващите), или възторжено приветствани (от удосто‑
ените), но колкото и да са уязвими като ценностни критерии, 
те се превръщат в мяра за класичност и канон за всяка лите‑
ратура. Опитът да бъде проследен дългият път на българска‑
та антологийна традиция носи познание за това как се фор‑
мира строго охраняваното и труднопропускливо поле именно 
на този класически канон или защо имена и творби в различни 
периоди остават в неговата дълбока сянка. Тези книги се прев‑
ръщат и в своеобразни жалони – хронологични, жанрови, тема‑
тични, идеологически – на културната история. А в нея макар 
и маргинално място заема смехът. Но в своето време вестник 
„Българан“ (1904–1909) е институция, която създава общест‑
веното мнение. Възторжено приемани, четени и рецитирани 
като градски фолклор, най‑популярните стихове, публику‑
вани през първите три годишнини на вестника, са събрани в 
„Литературен сборник на българановците“10 (1906). Създаден 
без особени претенции, той всъщност е първата изцяло пер‑
соналистична и изцяло поетическа антология. В нея всеки ав‑
тор на сатирични, хумористични или стихотворни пародии е 
представен с портретен шарж от Александър Божинов и със 
забавна биография. Дори и остро критикувана от Боян Пенев11 
(и не само от него), тази книга създава устойчив антологиен 
модел в българската литература.

Литературната теория е неочаквано толерантна към 
антологиите. Тя не ги сковава в строги правила, позволява им, 
без санкции, отклонението от характерните за дадено време 

10 Протич, А., Елин Пелин, Ал. Божинов. Литературен сборник на бълга
рановците. София: Хр. Олчев, 1906.
11 Пенев, Б. Литературата около „Българан“. – Мисъл, XVII, 1907, № 1, 
с. 58–71.
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композиционни и жанрови норми, прощава им и тяхното неза‑
читане, и последователното им нарушаване. А литературна‑
та история, която по принцип е твърде скептична и консерва‑
тивна, не се шокира от твърде екстравагантните за нейния 
вкус или от неприемливите за ценностните ѝ критерии подхо‑
ди и подбори. Антологиите имат право да бъдат провокатив‑
ни и полемични, защото те в определено време и в известна 
степен получават своеобразен (положително или отрица‑
телно конотиран) институционален статут. Кръстопът‑
ната 1910 г. осъществява „българския блян по антология“12. 
Димитър Подвързачов и Димчо Дебелянов издават „Българска 
антология. Нашата поезия от Вазова насам“13. Сложните ме‑
ханизми на литературноисторическото утвърждаване прев‑
ръщат тази антология в еталон, спрямо който се съизмерват 
всички следващи – успешни и неуспешни – опити. Една от най‑
важните причини е, че тя идва в точното време. Българска‑
та литература вече е достатъчно уплътнена като жанрова 
система и богата като творчески реализации, разположени 
между високото и ниското, традиционното и модерното, три‑
виалното и естетското. Тя е навлязла ускорено и мощно в сво‑
ята зрялост и това предполага естествените механизми на 
вътрешна селекция и йерархизиране. Подвързачов и Дебелянов 
се заемат с тази отговорна и рискована задача. Те подбират 38 
живи автори, които подреждат в хронологичната ос на време‑
то „от Вазова насам...“ и така създават една доста обективна 
картина на стойностното в иначе хаотичното поетическо 
пространство. 

През 20‑те години на ХХ в. българската литература е 
излязла от периода на национална самодостатъчност и е на‑
влязла в години на духовен разцвет. Модернистичният дис‑
курс предлага вече не като експеримент, а като реалност 
нов тип изказ със засилена художествена фикционалност и 
активиране на процесите на естетико‑философската мно‑
гозначност. В същото време усещането за катастрофично 

12 Курташева, Б. Антологии и канон: антологийни модели на българската 
литература, с. 121.
13 Подвързачов, Д., Д. Дебелянов. Българска антология. Нашата поезия от 
Вазова насам. София: Знание, [1910].
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разпадане на „света от вчера“, охлаждането на великобъл‑
гарските страсти, но и крахът на националните идеали след 
Първата световна война провокират криза на ценностите и 
духовността. През този период родното е загубило своя ореол 
на пространство, което носи чувството на уют и сигурност, 
но и на съизмеримост и равнопоставеност в Европа. Трагич‑
ните социалнополитически преломи обикновено пораждат 
радикални естетически жестове. Експериментите носят 
знака на освободеното въображение, бродещо в лабиринтите 
на игрословиците, на екстравагантните творчески послания.  
Парадоксално, но фрагментарността на авангардистката 
поетика отново събира разпилените от войните парченца 
на културна монолитност. Разбира се, тя вече не е изградена 
само от високи поетически образци – масовото, булевардното 
нахлува със страшна сила в литературата. И ако в експреси‑
онистичните си манифестни текстове Гео Милев призовава 
за оварваряване на поезята, за нейното отваряне към социал‑
ното и политическото, концепцията му при подбора на твор‑
бите за „Антология на българската поезия“14 (1925) е подчине‑
на на безмилостно елитарна художествена селекция. Според 
него само 18 български поети – от Петко Славейков и Ботев 
до Христо Смирненски, са достойни да влязат в тази пред‑
ставителна и твърде влиятелна в литературноисторически 
аспект извадка от естетически многообразната и тематич‑
но богата българска поезия. Антологията е един своеобразен 
„Остров на блажените“, но не на фикционалните, а на реални‑
те поети, удостоени да го населяват. В предговора Г. Милев 
прецизно аргументира както тезата си за четирите етапа в 
развитието на българската поезия и избора на емблематични 
поети, които ги олицетворяват, така и логиката на изключ‑
ване на вече утвърдени имена. Принципите на елиминиране са 
не по‑малко значещи в концептуализирането на антологийния 
му проект. Според него канонът е изграден от художествен 
елит, принадлежността към който не е по право  – хроно‑
логия, възраст, естетически пристрастия или критическа 
снизходителност. Той отрича каноничната структура като 
устойчива, като норма, която може да се институционализи‑
14 Милев, Г. Антология на българската поезия. София: Ф. Чипев, 1925.
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ра. Според него тя трябва да бъде провокирана, разколебавана, 
променяна. Затова в неговата антология отсъстват тези, в 
чиято поезия няма „непосредствено отражение на расовия ге‑
ний“ (Ботев) или неговата „втора еманация“15 (Яворов); които 
нямат ярко екзистенциално и творческо въздействие, което 
предизвиква масово подражание (Вазов и П. П. Славейков) или 
не достигат онези върхови творчески реализации, превръща‑
щи естетическата парадигма на символизма във виртуозна 
поетическа вселена, която чрез своето съвършенство го из‑
черпва (Лилиев). „Антология на българската поезия“ събира 
проникновената историческа промисленост на пътя, който 
вече е извървяла българската поезия, с усета на Г. Милев за 
модерност, за различност, с призива му за надграждане, но и 
за бунт и драстична естетическа промяна. Смелостта му да 
оценява и класифицира постигнатото без компромиси, припоз‑
навайки само върховото, я превръщат в литературноистори‑
ческа институция.

Нито такова влияние, нито такъв статут има антологи‑
ята „Български поети“16 (1922), съставена от Христо Цанков‑
Дерижан. В своя предговор той категорично подчертава, че 
това не е „христоматия на българската поезия“, въпреки че е 
„държавно издание“. Антологията наистина е поръчана и пла‑
тена от Министерството на народното просвещение, което 
през 20‑те години активно се заема с издаването на учебници, 
христоматии и помагала – техните автори много често са 
български писатели, които днес без колебание наричаме кла‑
сици. Издателството, което най‑активно издава учебна лите‑
ратура, е на Александър Паскалев, а един от най‑популярните 
автори на учебници и помагала тогава е Елин Пелин. 

Неслучайно тези издания имат подзаглавия, които уточ‑
няват, че са „наредени в полза на учащата се младеж“. Това 
означава, че стриктно се придържат към учебните програми, 
предпочитат жанрово‑тематичния подход и следват хроно‑
логичния принцип на подреждане на авторите. Така Минис‑
терството смята, че избягва създаването на конфликтни 

15 Пак там, предговор, с. 5.
16 Цанков-Дерижан, Хр. Български поети. София: Министерство на на‑
родното просвещение, 1922. 
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творчески или личностни класации и максимално обективно 
очертава институционалните граници на литературния ка‑
нон. Всяко поръчково издание обаче се подчинява на импера‑
тивно наложени критерии. Опитът на Дерижан да прехвърли 
отговорността за направения избор на министерството не 
е особено убедителен: „аз трябваше да поставя в нея автори, 
чието творчество само за себе няма нито особена цена, нито 
особена оригиналност, но автори, които са зарегистрирали 
достатъчно своята дейност в общата съкровищница на бъл‑
гарската поезия, откъдето едно официално издание не може 
да ги изключи“17. В търсене на златната среда между „лични‑
те разбирания и преценки“ и нормативните документи, със‑
тавителят превръща антологията в сблъсък на контрасти. 
Включени са неоспорвани имена и талантливи творби редом с 
поети, които не надскачат средната литературна норма, но 
са твърде популярни тогава. Техният брой е 38 – точно колко‑
то са творците в антологията на Подвързачов и Дебелянов. 
Живите поети сами са направили подбора на своите стихове, 
а някои от тях са и автори на кратки автобиографични тек‑
стове и оригинални автографи. Официозният подбор на „дър‑
жавната антология“ провокира остри критически реакции. За 
Владимир Василев тази антология по абсурден начин „поставя 
на една дъска Яворова – с Балабанова, Лилиева – с Минко Не‑
волин. По нея може да се проследи не само поезията ни, но и 
поетоманията“18. От гледна точка на литературната исто‑
рия бих казала, че и талантливите, и маргиналните творби 
носят важна социокултурна информация, но очевидно това 
равнопоставяне е било прекалено скандално тогава. 

Обект на остри полемични коментари е и антологийният 
опит на Иван Радославов „Млада България. Антология на съ‑
временната българска поезия 1905–1922“19. Краткият времеви 
диапазон явно трябва да фиксира посланието на тази „бути‑
кова“ антология. Но включените в нея поети не са олицетво‑
рение на житейската младост, това по‑скоро е метафора на 

17 Пак там, предговор, с. 6. 
18 Василев, В. Новата поетическа антология. – Златорог, 1923, № 1, с. 56–64. 
19 Радославов, Ив. Млада България. Антология на съвременната българска 
поезия 1905–1922. София: Хиперион, 1922.
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новата, различната (в началото на периода), но вече изтощена 
от епигонство и подражания (в неговия край) естетическа па‑
радигма на символизма. С толерантността на историческата 
дистанция Михаил Неделчев я определя като „късен манифес‑
тен жест на символизма“20, който заявява неговото кано‑
низиране. Тази почит и безпристрастност на оценката не е 
присъща на Стефан Младенов, който яростно обругава анто‑
логията в статия, превърнала се в една от емблемите на бъл‑
гарския полемичен стил – „Декаденти и семковщина“21. Четена 
и в своето време, и сега антологията оставя недвусмисленото 
убеждение, че е издадена от Радославов, за да се превърне в още 
един апотеоз на поезията и личността на Теодор Траянов. Той 
е представен със 71 творби и всички останали поети, благо‑
склонно включени в нея или неудостоени с тази чест (като 
Яворов), трябва да подчертаят неговото фундаментално при‑
съствие в българската литература. 

В първите десетилетия на ХХ в. поезията за деца много 
бързо се отказва от скучните дидактични послания, от не‑
сръчните преводи и познатите фолклорни сюжети. Създават 
се оригинални и стойностни творби, които дават възмож‑
ност на малкия човек да опознава себе си през мъдрата ирония 
и поуки на възрастния, ненатрапливо внушаващ познанието, 
което носи натрупаният житейски опит. Това прави естес‑
твена и появата на първата антология за деца „На ранина“22 
(1911). И въпреки че подборът на Стилиян Чилингиров и Иван 
Арнаудов е разпънат между текстове със строго възпитате‑
лен характер и високи художествени образци, все пак тя е ин‑
дикация за трудното, полемично утвърждаване на творчест‑
вото за деца в българското духовно пространство, което през 
следващите десетилетия се осъществява и чрез издаването 
на огромно количество христоматии, антологии и сборници, 
подчинени на различни съставителски принципи – най‑често 

20 Неделчев, М. Социални стилове, критически сюжети. София: Български 
писател, 1987, с. 146.
21 Младенов, Ст. Декаденти и семковщина. – Листопад, 1924, № 9–10.
22 Чилингиров, Ст., Ив. Арнаудов. На ранина. Антология за деца. София: 
Ал. Паскалев, 1911.
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тематично структурирани и с ясно заявена насоченост за 
приложение в училищата. 

„Мъжът и жената не са само физически и духовно раз‑
лични. Жената трябва да прилича на себе си и когато твори. 
Колкото по‑голяма е разликата, толкова по‑богата е литера‑
турата и нейното излъчване“23. Тези феминистично наивни, 
но житейски преболени думи на Дора Габе поставят акцент 
върху оразличаване на литературата, създадена от жени, 
настоявайки на нейната уникалност. Сложно е утвържда‑
ването на жените творци в българската литература, а още 
по‑проблематично и дори болезнено е тяхното допускане до 
сакралните пространства на канона. Дори един бегъл поглед 
върху съдържанието на представените антологии показва, че 
жените поетеси са твърде пестеливо представени в тях, а 
някои от съставителите (като Гео Милев и Иван Радославов) 
напълно са игнорирали тяхното присъствие. „Литературен 
сборник. Наши писателки“24 (1927), съставен от Вера Бояджи‑
ева и Санда Йовчева, без да претендира за представителен 
антологиен статут, амбициозно заявява присъствието на 
жените в полето на българската словесност. Важно култур‑
ноисторическо значение имат и двете издания на Клуба на бъл‑
гарските писателки – сборниците „Сноп“ І (1934) и „Сноп“ ІІ 
(1937), които не само събират най‑добрите творби, създадени 
от жени, но и са своеобразен ритуален акт на тяхното пуб‑
лично утвърждаване.

Българското литературно пространство е изпълнено и 
с много колоритни антологии, като „Стенографска антоло‑
гия. На младите идейни стенографи“ (1923); „Сборник за гра‑
динарски вечеринки, утра и забави“ (1936), а за почитателите 
на „кооперативните забави, вечеринки и утра“ талантливи‑
те и заслужено популярни в своето време писатели Йордан 
Стратиев и Никола Балабанов правят антологийния подбор 
„Земя и труд“ (1938). Неизбежно преминава и една невидима, 
но ценностно разслояваща граница. Много рядко в антологий‑

23 Кралева, С. Докосване до Дора Габе. София: Отечествен фронт, 1987, 
с. 145.
24 Бояджиева, В., С. Йовчева. Литературен сборник Наши писателки. Со‑
фия, 1927.
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ния канон попадат провинциални поети. Те заявяват своето 
присъствие в регионални издания, като „Писатели от Тро‑
ян“ (1942), „Писатели‑дряновци“ (1942) или „Български селски 
поети“ (1942), като тук подборът настоява да реабилитира 
очевидно подценявани творчески присъствия, лирически герои 
и проблеми. Разглежданият период е пренаситен и с голямо раз‑
нообразие от тематични антологии. Именно това е един от 
знаците, че българската литература е не само достатъчно 
богата, а дори пренаселена от автори и художествени про‑
изведения, което позволява да се осъществяват много и раз‑
лични селекции. 

Последната антология преди политическия преврат на 
9.ІХ.1944 г. – „Българската лирика“25 (1941), е един много добре 
обмислен, прецизен подбор от творби, обозначаващи осново‑
полагащите естетически етапи от внушителния като обем 
корпус на националната поезия. Първият пасаж от предго‑
вора на нейния съставител Петър Динеков асоциативно ни 
напомня, че усъмняванията в смисъла и необходимостта от 
високите духовни послания на поезията не са присъщи само на 
нашата съвременност. В сгъстените от трагизъм и несигур‑
ност години на война той пише: „В днешното време лириката 
като че ли е престанала да бъде насъщна нужда на човека. Ако 
кажете, че обичате да четете стихотворения, ще ви се смеят 
или ще ви погледнат със съжалителна усмивка. Нима сериозни 
хора могат да се занимават с подобни неща? Поезията е спът‑
ница само на сантименталната младост – на възрастния тя 
не може да бъде занимание“26. И за да опровергае собствения 
си академичен скептицизъм, той представя пред читателите 
един увлекателно разказан сюжет, който проследява пъти‑
щата на българската лирика, аналитично аргументира своя 
избор на автори и произведения. Включените от П. Динеков 41 
автори и техните творби оформят внушителен диапазон от 
стилове, направления и поетики – от традиционно класически 
(Ботев, Петко Славейков, Вазов и др.) до дръзко експеримен‑
тални (Ламар, Николай Марангозов, Яна Язова и др.). Тази ан‑

25 Динеков, П. Българската лирика. Антология. София: Вестник на жена‑
та, 1941.
26 Пак там, предговор, с. 7.
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тология показва как всички онези етапи на творчески подем 
и социокултурни кризи подреждат цялостната картина на 
българската поезия – социално ангажирана и авангардистки 
предизвикателна; подчинена на националните идеали, но и 
философски вглъбена; площадно призивна, но и интимно съ‑
кровена. Поезия, която е сбъднала мечтата на д‑р Кръстев 
да преодолее своята изостаналост и изолираност, за да бъде 
не просто равностойно ситуирана, а маркираща нови посоки в 
европейското художествено пространство.

Но идва политическата промяна и настъпва нов период 
за българската литература и нейното антологийно пред‑
ставяне. Първото десетилетие след годината на „великия 
прелом“ (1944) се характеризира с поразително припокриване 
между партийни постановления и художествено творчество. 
Брутално и необратимо започват да се рушат културните 
традиции, с престъпна лекота се прекроява литературният 
канон – зачертават се автори и произведения, поставят се 
идеологически етикети. Естетическите процеси насилствено 
се полагат в тесните рамки на социалистическия реализъм. 
Постигането на трайни резултати и перспективен ефект 
в идеологическото манипулиране на литературата изисква 
както забрана на автори, творби и факти, така и създава‑
нето на нови „истини“ за литературната история. В този 
контекст активното антологийно производство цели бързо 
да се сътвори ляв литературен канон, в който е заличена гра‑
ницата между творчество и идеология, между художествено 
произведение и политически лозунг. Пълното изброяване на 
всички издадени антологии би обременило текста с репроду‑
цираща се героично‑революционна или партизанска темати‑
ка, с патетична възхвала на вожда. Например: „Безсмъртни‑
ят вожд. Сборник художествени материали и спомени за др. 
Георги Димитров“27; „Стихове за Ленин, Сталин, Благоев, 
Димитров, Червенков“28; „Димитров ни води“29; „Антология 
27 Стоянов-Бигор, Г. Безсмъртният вожд. Сборник художествени мате
риали и спомени за др. Георги Димитров. София: Народна млдеж, 1950.
28 Стихове за Ленин, Сталин, Благоев, Димитров, Червенков. Ред. Б. Бо‑
жилов. София: Народна младеж, 1955.
29 Радевски, Хр., Н. Фурнаджиев, Р. Ралин. Димитров ни води. Сборник сти
хотворения. София: Български писател, 1952.
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на български революционни поети“; „Антология „Покрусена 
България“30; „Септември 1923–1944“31; „Писатели жертви на 
фашизма. Антология“32 и много други.

Към поетите са отправяни императивни „покани“ да съз‑
дават стихове за тези антологии и малко от тях са имали 
смелостта да опазят творческото си достойнство с отказ. 
Жестокостта на репресиите е добре известна. Честта да 
създаде първата антологийна прослава на победилата рево‑
люция се пада на Иван Мешеков. Той е съставител на „Анто‑
логия 9 септемврий“33 (1945). Тя събира 58 поети, подредени по 
азбучен ред. Институционалната йерархия и творческите 
качества са подчинени на историческото значение на събити‑
ето. Политическото време обсебва поезията, под неговия на‑
тиск морално‑етичните ѝ внушения се израждат в гръмоглас‑
ни лозунги. Изтласквайки в периферията на духовния живот 
литературната традиция, чрез създаването на деформирана и 
тенденциозно невярна представа за нея се налага митът за но‑
ваторството на социалистическата литература. Без да от‑
рича родството си с миналото, но само с неговите прогресив
ни, реалистични тенденции, политическата власт превръща 
художествената творба от естетически факт, ситуиран в 
социокултурното пространство, в идеологически фактор, ма‑
нипулиран от класово‑партийния подход. Такъв е замисълът, 
вложен в концепцията на Борис Делчев, съставител на анто‑
логията „Български революционни поети“34, също издадена 
през 1945 г. Виждаме колко активно изпълняват левите кри‑
тици възложеното им партийно поръчение да очер таят новия 
канон, като посочат избраните, които имат честа да преби‑
вават в него. Изборът на Б. Делчев, следвайки партийните ди‑

30 Хаджилиев, Д. Антология Покрусена България. 2. попълн. изд. София: 
Нар. книга, 1945.
31 Зидаров, К. Септември 1923–1944. Литературен сборник. София: КНК, 
1947.
32 Знеполски, Б. Писатели жертви на фашизма. Антология. София: Цвет, 
1946.
33 Мешеков, Ив. Антология 9 септемврий. София: Фондация Българско 
дело, 1945.
34 Делчев, Б. Български революционни поети. Антология. София: БРП /к/, 
1945.
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рективи, е строг, но справедлив. Той включва само 20 автори, 
подредени в класическа антологийна структура – хронологич‑
но, с биографични очерци и представителни за тяхното твор‑
чество стихотворения. От литературноисторическа гледна 
точка може би една от неподлежащите на усъмняване заслуги 
на Мешеков и Делчев е убедителното антологизиране на Ва‑
пцаровата поезия в синхрон с героичното митологизиране на 
неговата смърт.

„Антология на българската поезия“35 (1949) обозначава 
една много важна черта на времето – ритуалната почит към 
юбилеите. Те са удобен повод да се припомнят отминали зас‑
луги и да се очертават перспективите на светлото бъдеще. 
Книгата, която Камен Зидаров подготвя още през 1947 г., но 
поради редица обстоятелства излиза по‑късно, отбелязва 100 
години българска поезия. Вероятно затова тя е по‑скоро об‑
зорен преглед на създаденото от Добри Чинтулов до Веселин 
Андреев, което не стърчи от тесните идеологически рамки. 
Азбучният ред удобно полага безспорната класика до актуал‑
ната политическа номенклатура, за да оформи типичния за 
времето манипулативен продукт. Следват поредица подобни 
представителни издания, които отбелязват поредните, най‑
често политически юбилеи. Един бегъл поглед към каталога 
забелязва и издания, които по‑скоро предизвикват смях – ре‑
дактираният от Емилиян Станев „Ловно‑рибарски сборник. 
За утра, забави и вечеринки“36 (1953) или „Огнеборци. Литера‑
турен противопожарен сборник“37 (1958) и други умилителни 
тематични сборници в прослава на работническата класа и в 
помощ на художествената самодейност. 

В годините на зрелия социализъм промяната в политиче‑
ския стил предполага и промяна на антологийните сюжети. Те 
по‑скоро се превръщат в периодични прегледи на поетическата 
продукция, които имат статут и на официално заклеймяващи 
невключените автори и възхваляващи представените твор‑
35 Зидаров, К. Антология на българската поезия. София: М. Г. Смрикаров, 
1949.
36 Ловно-рибарски сборник. За утра, забави и вечеринки. София: Физкул‑
тура, 1953.
37 Сестримски, Ив. Огнеборци. Литературен противопожарен сборник. 
София: МВР, 1958.
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би. Характерно за разглеждания период е, че към комуникатив‑
ната верига поет – читател се прибавя, и то не на последно 
място, властта. За първи път в литературната ни история 
поезията се институционализира. Нейните взаимоотноше‑
ния с читателите стават все по‑официални, а тези с управля‑
ващата партия – все по‑интимни. В ситуацията на социалис‑
тически реализъм няма място за естетическо многообразие, 
школите са еретично западно влияние, а самото определение 
„творчески кръг“ е твърде подозрително за властта. Нала‑
гането на поколенията в литературата още по‑драстично 
подчертава разкъсаните традиционни механизми на естети‑
чески взаимоотношения в духовното пространство. Пореди‑
ца сборници и антологии публично идентифицира различните 
поетически генерации. Заслуга за утвърждаването на тази 
не само хронологично, а и политически маркирана тенденция 
имат сборниците „Едно поколение“ (1956) и „Прилив“ (1961). 
Първият събира творбите на 25 поети, родени през 20‑те го‑
дини, които дебютират и заемат високи позиции в политиче‑
ската и културната йерархия след 9.ІХ.1944 г. Вторият прави 
„първата мащабна селекция на новите млади“38, очертавайки 
поетическото поколение на 60‑те години. И тук художестве‑
ният подбор на имена и произведения е подчинен преди всичко 
на комунистическата идейност и с това още по‑болезнено се 
очертава класово‑партийният подход в литературата39. Осо‑
бено фрапиращо е отсъствието на Пеньо Пенев в сборника. 
Системата безмилостно санкционира всеки творец, чието ек‑
зистенциално поведение не се вписва в лицемерната морална и 
естетическа стерилност на времето. Поетът се самоубива 
няколко месеца по‑късно. Посмъртната му съдба е известна – 
програмирано идеологическо канонизиране на бригадирската 
му поезия и на личността му.

Поколението, което има най‑силно властово присъствие 
в литературата, е априлското. Самонарекло се или удостоено 
с това име, то приема като своя мисия да олицетворява лини‑

38 Дойнов, П. Поколение и поезия. 1956–1989. София: Кралица Маб, 2018, с. 54.
39 Въпреки че съставители са поети, чиито имена все още носят ореола на 
дръзки естетически жестове и бунтарски дух – Владимир Башев, Любо‑
мир Левчев, Дамян Дамянов, Марко Ганчев.
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ята на Българската комунистическа партия, начертана след 
Априлския пленум от 1956 г. Неговото институционализира‑
не се осъществява на много равнища, с много издания, крити‑
чески дискусии и официално признание. Това, от една страна, 
илюстрира мита за „щедрата грижа на партията и правител‑
ството за писателите“, а от друга, служи за пример и поука. 
Тези, които са верни на партията и на нейната идеология, по‑
лучават власт и слава, а за отклоняващите се от нормите на 
гражданското послушание са отредени отрицание и забрава. 
Антологията „Поети на Април“40 (1976) очертава привилеги‑
ровано пространство, в което само 31 поети са удостоени с 
правото да се наричат априлски. Поетите, неприели удобната 
житейска формула да служат вярно на политическата систе‑
ма в името на кариерата и с творбите си да не нарушават пра‑
вилата на така наречения „метод на социалистическия реали‑
зъм“, липсват в поредицата от представителни антологийни 
подбори. Имената им са изключени от априлските вълни, ко‑
ито заливат литературното поле през 70‑те и 80‑те години. 
Книгите им рядко се споменават или са обект на ожесточени 
отрицания по време на Априлските дискусии, произведенията 
им не присъстват в сборниците емблема на времето – „Ап‑
рилски сърца“ (1981; 1984; 1986; 1988). Затова по‑скоро е важно 
да маркираме смисъла на типичното за разглеждания период 
явление на политическо ръководство на литературата, от‑
колкото да унифицираме творческите и житейските съдби на 
поетите. Те твърде много се различават и като художествен 
стил, и като лично поведение. 

В обремененото от идеологеми културно поле антологи‑
ята „Българска възрожденска поезия“ е твърде различна. Тя 
има амбицията да създаде един максимално пълен корпус от 
текстове на възрожденски автори. Подборът и редакцията 
на публикуваните 80 творби на добре познати възрожденски 
поети или напълно забравени книжовници е направен от Кирил 
Топалов. В предговора и приложенията той дава литературо‑
ведски аргументиран отговор на поредица от литературно‑
исторически питания. Има ли художествена стойност въз‑

40 Германов, А., Ив. Попиванов, Ив. Тренев. Поети на Април. Антология. 
София: Нароодна младеж, 1976.
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рожденската поезия; би ли могла да създаде един своеобразен 
литературен канон на епохата, или това са само първите не‑
сръчни стихоплетства, маркирали пътя до гениалното твор‑
чество на Христо Ботев? Внимателният прочит на антоло‑
гията отговаря на тези въпроси. С всички свои талантливи 
образци, скромни даскалски стихотворни опити, откровени 
плагиатства или преводни подражания възрожденската пое‑
зия е своеобразна еманация на духовния и интелектуален мо‑
дел на тази епоха. Тя убедително илюстрира художественото 
и мирогледното съзнание на възрожденския човек, проследява 
самобитното развитие на обществените, политическите и 
културните процеси на времето. Именно в тези текстове от‑
четливо се обозначават разноречивите естетически процеси, 
народопсихологическите характеристики и историческите 
случвания. Те показват силната, неосъзната, но естествена 
връзка с поетиката на народната песен, но и индикациите за 
създаване на оригинална образна система, все по‑професиона‑
лен усет за интоноционно‑ритмичната специфика и неот‑
клонното, макар и доста тромаво прилагане на характерната 
за жанра графика. 

Хронологичният принцип, по който композиционно е 
структурирана антологията, проследява ускореното еволю‑
иране на възрожденската поезия – от безпомощните декла‑
ративни речитативи до стойностното и пълноценно пое‑
тическо изкуство. Темите, които авторите от началото на 
ХІХ в. интерпретират в своите стихове, най‑често са заети 
от църковната литература и книжнина. Създаването на пери‑
одичния печат през следващите десетилетия и възможности‑
те, които дава книгопечатането, провокират оформянето на 
нови обществени проблеми – усилено започва да се коментира 
ролята на просветата – създават се дидактични стихчета 
за деца и възрастни, патетично се обговарят будителство‑
то, свободата, църковната независимост. Разширяването на 
възрожденския светоглед намира отражение и в променена‑
та поетическа парадигма – героичният исторически патос се 
равнопоставя с любовно‑сантименталните мотиви. Именно 
антологията очертава сложните трансформационни процеси, 
които настъпват не само в обществото, но и в духовния кръго‑
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зор на българския творец. От примирен, затворен в простран‑
ството на родното човек, той се превръща в модерна личност, 
споделяща както интимните си преживявания, така и поли‑
тическите си идеи. В този смисъл антологията има не само 
литературноисторическо значение, тя е и важен източник на 
социокултурна информация за периода на Възраждането.

Приемането на 1989 г. като гранична в съвременната ис‑
тория на България обозначава приключването на един етап в 
политическия и обществения живот, но тя се превръща и в 
преломна точка за литературата. Отричането от идеологи‑
ческите клишета, падането на естетическите ограничения 
провокира утвърждаването на нови автори, поетики и езици 
в поезията, прозата и драматургията, както и на непреду‑
бедения прочит на литературната история. Припомнят се 
забравени или забранени личности, творби и събития. С ос‑
вобождаването от ограниченията на идеологическите норми 
и репресиите на политическата цензура в българската ли‑
тература се формират нови естетически тенденции, които 
толерират художествените експерименти и тематичните 
провокации. Това е времето на литературните фестивали, на 
разцвет в издаването на поезия, проза, критика и преводна ли‑
тература, на създаването на обзорни и тематични антологии. 
Литературата е актуална и социално сетивна, но и преосмис‑
ляща своята история, припознаваща своето родство по‑скоро 
със забранявани или забравени автори и творби, отколкото с 
традиционно вписваните в суверенното пространство на ли‑
тературния канон класици. Политическата промяна провоки‑
ра интереса към непознати литературоведски наративи, те‑
оретични и критически интерпретации, към екстравагантни 
творчески изяви. Този наситен с енергия и амбиция стремеж за 
наваксване на изгубеното време поражда ярки и провокативни 
творчески жестове. Именно така могат да бъдат разглеж‑
дани „Българска христоматия“ (1995) и „Българска антология“ 
(1998). Следващи хронологичната положеност във времето и 
жанровите характеристики на оригиналите, Бойко Пенчев, 
Георги Господинов, Пламен Дойнов и Йордан Ефтимов създа‑
ват един пародиращ литературен синтез между класическа‑
та монолитност и постмодерната деконструкция, в който 
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всички устойчиви естетически клишета са преобърнати и 
всяка тривиална еднозначност на посланията е разколебана. 

Преходът предполага създаването на нови кръгове от пи‑
сатели и литературоведи, обединени от общи естетически 
идеи и политически убеждения, които чрез поредица от анто‑
логийни издания се опитват да възкресят автентичното лице 
на българската литература. Подвластни на тези изкушения 
по‑често са поетите и литературните историци. Еднознач‑
ният отговор на въпроса „защо“ със сигурност би бил доста 
неточен. Вероятно фината художествена чувствителност 
и усетът за талантливите и непреходни творби е мотива‑
ция за първите. А амбициите на вторите са подплатени от 
детайлно познаване на литературния процес като минало и 
настояще. Но със сигурност във всяка поетическа антология 
е вложена висока доза самочувствие (което невинаги е обосно‑
вано), че тя не само би създала възможно най‑представителна 
картина на националната литература, но и аргументирано би 
променила строго охраняваното пространство на канона. 

Това се опитва да направи в своите две антологии Петър 
Алипиев. Подборът в „Българска лирика“41 (1983) настоява на 
високоестетическото, но и на твърде познатото, дори три‑
виалното като избор на конкретни творби. Книгата оставя 
впечатление, дори с визията на машинописен ръкопис, за ин‑
тимно споделяне на любими стихове с приятелски кръг чи‑
татели. В хронологичен порядък антологията сплита тра‑
дицията на народната песен с класически автори – от Добри 
Чинтулов до Никола Вапцаров, опитвайки се да създаде фи‑
зиономична представителност на българската поезия. Оче‑
видните липси, в резултат и на подчертаната идеологическа 
коректност, правят картината непълна, неточна и незавър‑
шена. Вероятно осмислените недостатъци на книгата са про‑
вокирали поета да направи още един опит – „Българска поезия“42 
(1994). В тази антология политическата система вече не му 
налага ограничения и той дава свобода на личния си избор, като 
значително увеличава броя на включените автори, опитвайки 

41 Алипиев, П. Българска лирика. Варна: Централен институт за усъвър‑
шенстване на учители, 1983.
42 Алипиев, П. Българска поезия. Антология. Варна: Галактика, 1994.
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се максимално да намали значещите отсъствия, но въпреки 
това прави впечатление липсата на стихове от Николай Кън‑
чев, Биньо Иванов, Екатерина Йосифова и други съвременни 
поети. Отказът на Петър Алипиев да обоснове във въвеж‑
дащ текст своята естетико‑представителна визия за бъл‑
гарската поезия, заложена в подбора, свежда книгата до ново 
публично оповестяване на субективния му вкус, без да бъде 
изведено антологийното мислене на по‑високо концептуално 
ниво, което безспорно 90‑те години очакват. 

Всяко време има нужда от своите антологии, но периоди‑
те на преход или на тежки социално‑политически катаклизми 
се оглеждат в тези проекти, за да подредят отново парченца‑
та на своята разпиляна идентичност и да укрепят устоите 
на своето усещане за значимост и смисъл. Всяка антология 
се стреми да систематизира, а защо не и да внесе ред в поети‑
ческото пространство. Ако концепцията на съставителите 
предполага не само изграждането на една линейна сюжетна 
структура, а изтеглянето на органична обвързаност между 
отделните текстове и търси „своята свобода не толкова в 
свободата на личностния си избор, колкото в несвободата на 
междутекстовите поетически отношения“43, това предпола‑
га не просто спонтанност на хрумването, а систематично ан‑
тологично познание. Подборът, който правят Сабина Беляева 
и Симеон Янев, настоява за освобождаване от регламентите 
на строгата хронология и от изграждането на традиционни 
творчески портрети. Те държат да покажат не толкова ели‑
тарното, каноничното, а различното, индивидуалното у всеки 
поет. И това след годините на соцреалистическа стерилност 
е много привлекателно за уморения от патетика и клишета 
читателски вкус. В двата тома на „Антология на българ‑
ската поезия“44 (1993; 1995) съставителите се стремят към 
комуникативна отвореност на цялостния подбор, изтеглят 
диалогичните нишки на взаимни влияния, на прикривани или 
пренебрегвани близости между поетични стилове и творби. 

43 Янев, С. Към една нова антологична концепция. – В: Антология на бъл
гарската поезия. Т. І. София, 1993, с. 9.
44 Янев, С., С. Беляева, Д. Григоров. Антология на българската поезия. В 
2 т. София: Фондация Хоризонти, 1993–1995.
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Това прави тази антология „разноречива“  – определение, на 
което силно настояват нейните съставители. И дори да буди 
несъгласия, тя респектира със своята логически защитена 
смислова цялост. 

Селекцията, пред която неизбежно е поставена всяка ан‑
тология, независимо от жанровия или тематичния подход, я 
превръща в своеобразна „форма на критика“ според най‑лако‑
ничното, но и най‑точно определение на Атанас Далчев. Но 
антологиите, които маркират етапи в литературната исто‑
рия, не само концептуализират процесите спрямо хоризонта 
на познания и амбициите на техните създатели. Те синтези‑
рат обективни исторически и естетически принципи с емо‑
циите и личното съпреживяване на направения избор. Всяка 
антология интуитивно или теоретично осмислено заявява 
свой канон, който допълва вече създадения или го отрича. Ве‑
роятно затова и диапазонът в критическите оценки, особено 
за поетическите антологии, е доста широк – от придържане 
към вече утвърдени характеристики на жанра до насладата 
(чувствена или интелектуална), която избраните творби но‑
сят на читателя. Според Светлозар Игов: „Антологийното 
изкуство в известен смисъл има родство с колекционерство‑
то, една антология всъщност представя колекция от творби, 
които друг е подбрал вместо нас, тя е „въображаем музей“45. 
Съставената от него „Антология на българската поезия“46 
(1995) е един от най‑добрите образци на българското анто‑
логийно изкуство и като че ли за втори път (след Гео Милев) 
сбъдва в пълнота българската мечта по антология. Тя създава 
изящна и богата колекция, подбрана от добре шлифован ли‑
тературноисторически вкус, и в същото време убедително 
изпълнява своята каноносътворяваща функция. С. Игов със 
замах прекрачва граници – между исторически периоди в ли‑
тературния процес, между утвърдени и маргинални автори и 
творби, между идеология и авангард в името на автентична‑
та панорама на естетически значимото в българската поезия. 

45 Игов, С. Моите антологийни проекти. – В: Игов, С. Вътрешни пейза
жи. Творчески истории: LiterNet, 6.07.2014: https://liternet.bg/publish/sigov/
vytreshni‑pejzazhi/antologichni‑proekti.htm
46 Игов, С. Антология на българската поезия. Пловдив: Хр. Г. Данов, 1995.
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Мозаечно‑хронологичният сюжет – от „Проглас към Еванге‑
лието“, молитвите на св. св. Кирил и Методий и похвалните 
слова на Климент Охридски до трагичната екзистенциална 
философия на поетите от 40‑те години на ХХ в. се стреми да 
акцентира върху онези еманации на българския книжовен и по‑
етически гений, които маркират знаците на многовековната 
ни духовна история. „Увод към българската поезия“ асоциа‑
тивно кореспондира с фундаменталната студия – предговор 
към „Сянката на Балкана“ на Пенчо Славейков. Но в конте‑
кста на една вече утвърдена литературна традиция С. Игов 
търси корените на българската поезия много по‑назад във 
времето. За него не само народното творчество, а Словото 
в неговите многообразни творчески реализации и комуника‑
тивни функции се превръща в сакрално пространство, което 
съхранява паметта и създава толкова необходимия мост меж‑
ду поколенията: „Словото е нашата истинска родина. Не само 
като същинския битиен дом на човека, но и като истинско 
отечество на българите, като тяхната неунищожима от 
превратностите на времето държава на духа“47. Тезата си за 
периодите на литературното развитие, имплицитно обозна‑
чени от подбраните автори и произведения, той обосновава 
през различни социокултурни и литературоведски оптики в 
послеслова „За тази антология“. Без да бъде ограничаван или 
подлаган на усъмняване, личният избор на С. Игов е литера‑
турносторически подплатен с богат познавателен ресурс. 
Есеистико‑аналитични творчески портрети и прецизно под‑
брана биографично‑библиографска информация аргументират 
защо точно тези български творци са избрани, за да олицетво‑
ряват етапите в развитието на българската поезия в един 
внушителен исторически период. Неосъществената втора 
част на книгата реално прекъсва антологийното осмисляне на 
българската поезия в един ценностно‑хронологичен порядък.

В третия си проект – антологията „Началото на века. 
Най‑новата българска поезия 1989–2001“ (2001), С. Игов съз‑
дава различен, но също добре структуриран композиционен 
модел. Във времето на изострени естетически и политиче‑
ски конфликти, чрез включените 120 автори, антологията 
47 Пак там. Увод към българската поезия, с. 17.
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подрежда доста пълна панорамна картина на различните по‑
етически поколения, които активно се изявяват на литера‑
турното поле в края на ХХ век. Въпреки че съществува като 
библиографски факт, тя е почти непозната на читателите. 
Историята на нейното неразпространение48 носи твърде ин‑
тересна и поучителна информация за сложните интриги и ко‑
варства на Прехода. 

В контекста на литературноисторическия сюжет, който 
разказва този текст, това, че „Антология на българския 
символизъм“49 (1995) и „Българска лирика“50 (1994) ни въвеждат 
в сакралното пространство на поезията, не носи изненада. А 
това, че техни съставители са Иван Теофилов и Борис Хри‑
стов, насища клишето със смисъл, защото за тях поезията 
е избор, откровение и отговорност. Тя е говорене между ду‑
ховно посветени. Това е посланието на техните антологии, 
които предполагат не просто четене, а сливане с различни 
поетични светове. В прецизния подбор на творбите са вложе‑
ни измеренията на личното като морал и позиция, останали 
непроменени и неподвластни на идеологическите принуди на 
времето. Подборът на Борис Христов преобръща предста‑
вата за фигурата на автора класик като споена със своето 
време и на поезия като хармонично вписваща се в официалния 
литературен канон. Въвеждащите думи полагат антология‑
та в граничната ситуация на избора, който държи да покаже 
един различен поетичен изказ в по‑малко известни творби на 
най‑познатите поети. В този смисъл тази книга най‑силно се 
оттласква от абсолютните истини и непроменливите фор‑
мули, тя търси чрез метафоричните образи на поетичното 
слово своя път към другите: „Аз писах стихове, преди да се 
науча да чета, и четох след това, размисляйки върху премълча‑
ното от Рибата Поезия. Плод на дългото ми и усърдно четене 
е тази антология. Нека тя бъде за Читателя – извършената 
моя Истина“51. На щастливото усещане на споделеност, на 
48 Игов, С. Моите антологийни проекти: LiterNet, 6.07.2014:https://liternet.
bg/publish/sigov/vytreshni‑pejzazhi/antologichni‑proekti.htm
49 Теофилов, Ив. Антология на българския символизъм. София: Литерату‑
рен форум, 1995.
50 Христов, Б. Българска лирика. София: Петриков, 1994.
51 Пак там, предговор, с. 1. 
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празничното съпреживяване на „цветния въздух и духовния 
аромат“52 на символизма настоява Иван Теофилов. В „Анто‑
логия на българския символизъм“ (1995) той събира сложно‑
то времепространство на това най‑дълго като присъствие и 
най‑богато като художествени реализации естетическо на‑
правление. В „свободния колаж“, както той нарича своя подбор, 
са разположени всички нюанси на неговите високи творчески 
осъществявания. Проследявайки в предговора „перипетиите 
на българския символизъм“, Теофилов не само го ситуира като 
естетически равностоен в европейския културен контекст, 
но и създава една оригинална концепция за основните лите‑
ратурно‑естетически етапи в българската поезия. А чрез 
творбите на включените в антологията 25 автори показва 
как те провокират модерните поетични инвенции в началото 
на ХХ век, а по‑късно толерират създаването на поредица ори‑
гинални поетически езици – разположени между виртуозната 
словесна игра и масовите епигонски подражания. През 90‑те 
години тази антология беше четена и като своеобразен ма‑
нифест „да свикнем да мислим по‑свободно“, да възкресим па‑
метта за тъмните полета на забравата в българската лите‑
ратура, да преодолеем консервативното четене на класиката.

Предизвикателствата на българския авангард, породени 
от радикалните прояви на късните модернизми, остават не‑
припознати и неоценени в своята съвременност заради екс‑
травагантните и провокативни творчески изяви. Идеологи‑
ческата и художествената стерилност на тоталитаризма 
почти ги заличава от литературната история с изключение 
на политически конотираните експресионистични жестове на 
Гео Милев. Насилственото отстраняване от литературно‑
то поле или последователното подценяване на авангардистки 
направления, произведения и кръгове им създава един особен 
ореол на привлекателност за съвременните изследователи. 
Тяхната литературноисторическа реабилитация преминава и 
през издаването на тематични антологии. Те не просто ги по‑
пуляризират, а осмислят провокативните творби на авангар‑
да като онова продуктивно отклонение от нормата на класи‑

52 Теофилов, И. Към другото небе. – В: Антология на българския символи
зъм, с. 5.
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ческото, което е знак за художествена зрялост и пълноценно 
развитие на всяка литература. Тематично и стилово разно‑
родният български авангард е концептуално структуриран в 
антологията „Български литературен авангард“53 (2001; 2021). 
Спазвайки историческата коректност и високата мяра на 
литературоведския професионализъм, нейният съставител 
Иван Сарандев представя най‑ярките персоналистични реа‑
лизации на българския поетически авангард. Така в началото 
на ХХІ век той изважда от дълголетна и незаслужена забра‑
ва щрихи от една малко позната картина на родната ни ли‑
тература – на експерименталните стилови и езикови игри, 
на разпадащия се смисъл, на абсурдната образност. В този 
контекст антологията трябва да бъде мислена и като акт 
на възвръщане на автентичността на културната памет – 
с възкресяване на личностите и творчеството на напълно 
забравените тогава ямболски авангардисти. Те не просто 
привличат вниманието на Филипо Томазо Маринети, но с по‑
сещението си у нас, с публикуването на специално написана за 
списание „Кресчендо“ футуристична творба той ги превръща 
в част от европейския елитен и скандален кръг на авангарда.

Опит за попълване на белите полета прави и антологията 
„Български поетически авангард“54 (2018). Нейната концепция 
иска да насочи вниманието не само към елитарното и безспор‑
ното, а към непознатото и отхвърленото от литературната 
история. Това предопределя и ценностния подбор на тексто‑
вете – до забравени или маргинализирани поети стоят имена, 
отдавна добили статут на класици. Тази равнопоставеност 
вероятно предизвиква интелектуално стъписване у добре 
подготвения читател, но в същото време носи и неочаквано 
познание. По‑голяма част от стиховете, лирическите откъ‑
си, програмните и есеистичните текстове на идентифицира‑
не и естетическо самоосъзнаване на авангарда се публикуват 
в антологията много години след първоначалното им издаване 
в отдавна неразгръщани периодични издания и авторски книги. 

53 Сарандев, Ив. Български литературен авангард. Антология. София: На‑
ука и изкуство, 2001.
54 Неделчев, М., Е. Трайкова, М. Иванова‑Гиргинова. Български поетически 
авангард. Антология. София: ИЦ Боян Пенев, 2018.
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Именно те поставят болезнения въпрос за прибързаните кри‑
тически етикети, които понякога се превръщат в естетиче‑
ско клеймо и несправедлива присъда. Обособяването и на други 
направления извън традиционно назованите в европейския 
авангард е аргументирано не само от доминиращи стилови 
характеристики, но и от акцентно заявена тематична насо‑
ченост, характерна за българската литература през 20‑те и 
30‑те години на ХХ век. Такива явления са мистико‑религи‑
озен и митофолклорен авангард, които не само уплътняват 
общата картина на българската поезия, но са и оригинални и 
талантливи проявления на специфичното национално интер‑
претиране на универсални авангардистки мотиви и образи. 

Невъзможността да бъде постигнат идеален теоретич‑
но обоснован и практически осъществен антологиен модел 
предполага неговото своеобразно разпъване между личната 
селекция и един от основополагащите антологийни принципи – 
представителност на включените текстове. Отказът от 
елитаризъм като естетическа мяра е провокация към норми‑
те на канона, защото отваря подбора към една енциклопедична 
изчерпателност, която отрича невидимата сила на неговата 
власт. Тези налагащи се нови принципи в антологийното мис‑
лене четат литературата не само като устойчива класиче‑
ска структура, а и като система от творби, които вече са 
получили критическо признание, но все още утвърждават своя 
публичен статут, или като текстове, които маркират ориги‑
нални художествени явления, но без особен шанс да променят 
утвърдените регламенти. През последните две десетилетия 
тези тенденции, прилагани с различен успех, са много по‑при‑
влекателни за съставителите на антологии. С антологията 
„Пеещо дърво“55 (2018) – метафорично заглавие от стихотво‑
рение на Невена Стефанова, Съюзът на българските писатели 
отбелязва 105 години от своето създаване. Вероятно заради 
юбилейния повод подборът до такава степен се подчинява на 
историческото – не само като хронология, но и като консерва‑
тивна композиционна структура, че дори не създава изчерпа‑
телна представа за българската поезия. Алтернативна като 

55 Антология поезия. Т. 1. Пеещо дърво. 105 години Съюз на българските 
писатели. София: Български писател, 2018.
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подход е „Антология на българската поезия – ХХІ век“56. В нея 
са представени 258 поети, които сами са подбрали своите сти‑
хове или това са направили техните наследници. Концепцията 
е подчинена на абсолютното съобразяване със субективната 
оценка на творците и с амбицията на съставителите за мак‑
симална изчерпателност. Това превръща книгата в пъстра, 
но и твърде хаотична панорама на българската поезия, лю‑
шкаща се между високите класически образци и масовия вкус 
днес, между естетски експерименти и творби със съмнителна 
художествена стойност. Въпреки че книгата рязко контрас‑
тира с основните принципи на подбор, характерни за антоло‑
гийния жанр, тя е привлекателна за оредяващите читатели на 
поезия, защото в нея има за всекиго по нещо.

Своеобразен апостроф на двете представени книги са ня‑
кои от тематичните антологии, особено актуални през по‑
следното десетилетие. В тях подборът на стихове се опреде‑
ля от изтънчения вкус на съставителите и от подчертаната 
освободеност на творческото им въображение, а добре про‑
мислената композиционна структура легитимира направения 
избор.

Топосите в антологията „Европа. Поезия“57 (2018) са ин‑
телектуално осмислени, опознати и приобщени. Те носят не 
само послания, те са населени с личните спомени на съста‑
вителя Михаил Неделчев и на включените в книгата автори. 
Стара Европа е уютното и гостоприемно пространство в на‑
чалота на ХХ век, в което поетите се чувстват приютени, но 
тя е и „хищница“, която сваля хуманните маски и оголва сво‑
ята болезнена същност по време на световните войни. Нейни‑
те пространства олицетворяват и стоически отстояваната 
мечта на българския човек да бъде европеец в десетилетията 
на тоталитаризма. Темата „Европа“ е разказана в стихове‑
те и чрез историческите сюжети на времето в послеслова. 
Те обаче не представят екзистенциалните и творческите би‑
ографии на поетите, а увлекателно говорят за митопоетич‑
ните преживявания на европейското в националния фолклор, 
за драматичното догонване на културните и политическите 

56 Антология на българската поезия XXI век. София: Светове, 2015.
57 Неделчев, М. Европа. Антология. Т. 1. Поезия. София: НБУ, 2018.
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модели след Освобождението, за онази „прелестна“ в своите 
очаквания и възхита „Сантиментална разходка по Европа“ на 
Вазов, за прекрасно ухаещата „гнилост“ на западноевропей‑
ския свят – нелепата идеологическа метафора, създадена от 
тоталитарния режим, и много други истории. 

В антологията „Дъждът“58 (2001) Людмила Малинова 
не просто събира почти всички поетични интерпретации на 
тази тема в българската поезия. Тя показва дъжда като оли‑
цетворение на болезнената човешка същност, на самотата и 
отчуждението, но и като природна вакханалия, която ражда 
ново начало. Дъждът, пречупен през лирическата призма на 
екзистенциални метаморфози и емоционални преживявания, 
които той поражда. Книга, която провокира размисъл за сим‑
волните послания, вложени в едно обичайно природно явление, 
наситено и с много прозаични емоции.

Антологията „Птицата“59 (2003) ни въвежда във фили‑
гранния свят на българската хайку поезия. В него няма аб‑
солютни истини и непроменливи формули. Тук се изправяме 
пред своите незададени въпроси и получаваме изненадващи 
отговори, откриваме своите властни страхове, опитваме се 
да обезсмислим забравата и да осмислим своето обременено 
от тежестите на ежедневните ни грехове и грижи битие. 
„Дъждът“ и „Птицата“ са по‑различни антологии в българ‑
ската традиция. В тях доминираща е не фигурата на автора 
или творбата, която амбициозно настоява да се впише в офи‑
циалния литературен канон. Затова те предполагат не прос‑
то четене, а създаване на духовни убежища във и чрез поези‑
ята. Те са предизвикателство, което провокира както диалог 
между класика и съвременност, така и нарушени естетически 
норми – тенденция, характерна за стила на антологиите от 
началото на ХХІ век.

В дългата и богата история на българската, а и на све‑
товната поезия има един модел на антологийно представя‑
не, който е интересен обект за текстологични проучвания и 
психоаналитични наблюдения. Той е провокиран от страст‑
та към антологизиране на собственото творчество. Лите‑

58 Малинова, Л. Дъждът. Антология. София: ИЦ Боян Пенев, 2001.
59 Птицата. Българска хайку поезия. Антология. София: Хайки, 2003.
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ратурната история показва, че това обикновено се случва в 
гранични ситуации на сложен, екзистенциален избор. Затова 
тези книги, които често олицетворяват лична и творческа 
равносметка, съдържат и успешно, и твърде несполучливо 
преработени известни произведения или са преструктури‑
рани вече издадени стихосбирки. Един от малкото гениално 
промислени, вероятно защото е белязан с трагичния акт на 
сбогуването, е личният антологиен опит на Яворов – него‑
вата предсмъртна книга „Подир сенките на облаците“. 

Без да претендира за изчерпателност, настоящият 
текст се опи та да представи антологиите като ценностен 
подбор, като тематично или хронологично структуриране 
на българската поезия. Един щрих към тяхното осмисляне 
като мост между културни епохи, личности и творби, ко‑
ито носят посланията на литературната памет и маркират 
възможните канонични или антиканонични избори в бъдеще.



58 

Как кръгът „Мисъл“ мисли себе си  
в списание „Мисъл“ 

Заглавието на текста вероятно предполага поредица от 
въпроси: Не е ли вече отдавна прочетен, осмислен, напълно 

познат монументалният проект – сп. „Мисъл“ на д‑р Кръстьо 
Кръстев? Не е ли казано вече всичко за интелектуалната пос‑
ветеност и мисионерството на кръга „Мисъл“, за сложните 
екзистенциални преплитания между членовете на четвор‑
ката, за върховенството на идеите и ограниченията на со‑
циалното, въобще за българската литература на границата 
между традицията и модерността?  Вероятно не сме казали и 
написали всичко, щом списанието и Кръгът продължават да ни 
въвличат в нови литературноисторически сюжети. 

Списание „Мисъл“ се появява в граничната зона между две 
столетия, когато българската интелигенция, макар и бавно и 
твърде мъчително, осъзнава принадлежността си към евро‑
пейските традиции и вече има отворени сетива за модерните 
търсения. Тя оформя своята нова културна идентичност не 
само чрез родното като съхранена и отстоявана самобит‑
ност, а и чрез творческо усвояване на чуждите художестве‑
ни и философски модели. Със създаването на списанието се 
обозначава, осмисля и реализира драматичният преход от ко‑
лективистичния, патриархален идеализъм на Възраждането 
и първите години след Освобождението към битуващия до‑
тогава, по‑скоро като духовно предчувствие или личностни 
жестове, индивидуализъм и интелектуален скептицизъм на 
все още малобройната българска интелигенция. Това е амбици‑
ята, която влага д‑р Кръстев в новото списание. Да преодолее 
националната ни самобитност и изолираност чрез европеизи‑
ране на българската литература и култура, предлагайки ес‑
тетическа алтернатива на реализма. Опитът на „Мисъл“ да 
изгради един модерен, противопоставящ се на традиционните 
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норми микромодел, обоснован от теоретичните постановки 
и философските възгледи на д‑р Кръстев и Пенчо Славейков, 
от творчеството на Пейо Яворов и Петко Тодоров и прециз‑
но подбираните произведения на сътрудниците, както и с 
поместените преводни материали, драстично се вклинява в 
едно затворено и статично художествено поле. Списанието 
е провокативно и предизвикателно със своята освободеност 
от публицистичното съпреживяване на миналото като нрав‑
ствен идеал и постоянна сюжетна тема, както и със стре‑
межа си да наложи доминанта в литературния живот, насоч‑
ваща не към социално‑политическите, а към метафизичните 
проблеми на човешкия дух. А това поражда неизбежното зап‑
литане на конфликтния възел млади срещу стари, както и на 
полемичната опозиция „Мисъл“ срещу другите издания. Сблъ‑
съци, предопределени от аналитичното деконструиране на 
традицията и оттласкване от нейната проблематика, език, 
стил и художествен метод.

Литературният модел, създаден в резултат на болезне‑
ните сблъсъци на „Мисъл“ с обречените на реализма, е несъв‑
местим с пиедесталното отношение към европейските вли‑
яния. Той вече властно налага не вертикалното, в смисъл на 
догонване и подражания, а линейното, равнопоставено и навре‑
менно общуване с модерните инвенции. Списанието толерира 
движението на културните знаци от вън – навътре. Теоре‑
тичната платформа, реализирана в творчеството на чет‑
ворката и задавана на сътрудниците като норма, предполага 
разширяване на философските, нравствените и естетически‑
те пространства на родната литература чрез натоварване 
на фолклорни архетипове с душевните колизии на съвремен‑
ния човек, чрез експониране на моралните и психологическите 
проблеми на личността в сакралното пространство на родно‑
то творчество. Така, отрекли традицията в тривиалните ѝ 
очертания, те създават една от най‑плодотворните тенден‑
ции в българската литература.

Стремежът на списанието да бъде не само стимулатор, 
но и посредник в напрегнатите усилия на литературата ни 
да се ситуира в европейския контекст, не се отрича дори от 
най‑отявлените му противници. И то не само чрез ретроспек‑
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тивно наваксване на пропуснатото, но и чрез синтезиране на 
актуалната художествена и научно‑философска информация. 
Затова изискванията на д‑р Кръстев и неговите сътрудници 
към преводните материали са твърде високи. Такава е култур‑
ната мисия на списанието, неотклонно спазвана до началото 
на новия ХХ век. Първият брой на „Мисъл“ за 1900 година се 
открива с поемата „Калиопа“ от един неизвестен автор със 
странно и неблагозвучно име, а и във всеки следващ се публику‑
ват стихове на същия поет. Името му, вече променено, бързо 
се налага и от 1901 г. Пейо Яворов е на корицата на списанието 
като постоянен сътрудник. Това е добре известен и много‑
кратно обговарян литературноисторически сюжет. Какво 
всъщност се случва, освен разбира се най‑важното, че в ли‑
тературата ни се явява един от най‑големите поети. Яворов 
затваря Кръга. Той е онзи липсващ дотогава, но основополагащ 
творец, необходим, за да бъде конституиран кръгът „Мисъл“. 
Един строго охраняван творчески и екзистенциален периме‑
тър. Това е елитарният кръг на свръхпоставените, на избра‑
ните. Със сигурност това не е случайна игра на съвпадения, а 
силната, почти магическа, промисъл на д‑р К. Кръстев, който 
се опитва, да очертае онзи идеален, но уви, фикционален модел 
за съграждането на българската литература като съвършено 
пространство на духа. Като възжелан, но непостигнат „Ос‑
тров на блажените“ я вижда и най‑близкият до неговата фи‑
лософия – също утопичен мисионер и трагичен пророк, Пенчо 
Славейков. Какво се случва със списанието, което става повод 
за създаването на Кръга, в което техните творби се публи‑
куват за първи път, създавайки във всяка книжка интересни 
тематични, жанрови и контекстуални диалози. Пресилено би 
било, ако се присъединим (без резерви) към мнението, актив‑
но коментирано в периодичния печат тогава, а и по‑късно, че 
изданието огласява само естетическите и социокултурните 
позиции на кръга.   

Наистина то става причина не само за създаването, но и 
за налагането на четворката като устойчива, елитарна, за‑
творена творческа общност, затова духовната идентифика‑
ция между тях е неизбежна. В паметта на поколенията това 
е обозначено в знаменитата им снимка. От дистанцията на 
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времето бихме могли да кажем, че това не се случва рязко и 
изведнъж. Тази тенденция се налага постепенно, но за сметка 
на това неотклонно. До 1905 г. списанието все пак е по‑осво‑
бодено, по‑толерантно и отзивчиво към естетическите, об‑
ществените, дори политическите реалности. Внимателният 
прочит обаче показва все по‑категорично редуциране на външ‑
ните сътрудници, все по‑малко произведения на други поети 
и писатели, никаква литературна критика за съвременни 
произведения и художествени тенденции. Списанието също 
се затваря в Кръга. Но това не променя, напротив аргумен‑
тира не само теоретично, а и с блестящи художествени тек‑
стове, покриващи почти всички жанрови полета, проекта на 
д‑р Кръстев българската литература да бъде мислена не само 
като национална, а преди всичко като европейска. Защитени, 
поне творчески, в суверенното пространство на списанието, 
обгрижвани житейски и критически, членовете на кръга „Ми‑
съл“ творят история. Без поезията на Яворов и Славейков, 
идилиите на П. Тодоров, без техните драми и публицисти‑
ка – културна, обществена, театрална, без литературноте‑
оретичните и критическите статии на д‑р Кръстев българ‑
ска та литература не би била равностойна на европейската 
ду хов на съвременност в началото на ХХ век и не би имала 
основопо лагащо място в културната история днес.  

Извън литературноисторическите разкази за пресичане‑
то на техните лични истории, много интересна и малко по‑
зната е неписаната, но стриктно спазвана творческа етика 
в кръга. Тя се изразява във взаимно апологетизиране на всяка 
тяхна книга. Тези силни личности с фина емоционална чувст‑
вителност, тези интелектуалци със свръхего и драматични 
съдби, превръщат в своеобразен „жречески ритуал“1 оценка‑
та на своите произведения. Това са проникновени аналитич‑
ни текстове или своеобразни лирически фрагменти, които 
изграждат красиви, запомнящи се образи, правят филигранни 
анализи, споделят патетично възхищение. Те са писани, за да 
бъдат запомнени. Някои от тези вдъхновени приятелски и 

1 Неделчев, М. Кръгът „Мисъл“. В годината на големите литературни 
юбилеи. Юбилейно издание на Литературноисторическата школа „Д‑р 
Кръстев“ (НБУ). София: Нора 2000, 2016, с. 24.
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творчески послания са популярни, други – по‑малко познати. 
Разгърнатите литературнокритически оценки са публику‑
вани в сп. „Мисъл“, но са запазени и редица писма и пощенски 
картички, разменени между тях.

През 1910  г. Яворов, който е в Париж, пише на Пенчо 
Славейков за току‑що излязлата книга: „Гледам на „Остро‑
ва...“ и изпитвам чувство на нещо извършено, въпреки времето 
и мястото. Разгръщам я и ми се струва, че нашата литература 
почва от днес. Едно лудо желание ме тласка да се кача на „Ай‑
фел“ и от там да я покажа на цяла Европа“2. Текстът на тази 
пощенска картичка е популярен. Той е написан, за да бъде видян 
и коментиран от мнозина, за да бъде запомнен именно като ри‑
туален жест на съобщност. По‑малко известно е обаче какво 
пише Яворов за Петко Славейков в сп. „Мисъл“3: „Има три 
имена в новобългарската история: Ботев, Левски, Славейков. 
Ботев – оракулът на българската революционна мисъл. Лев‑
ски – архангелът на революционното движение. Славейков – 
апостолът на българското революционно дело. Първият беше 
поразен от куршум, вторият, беше задушен на бесило, тре‑
тият изгоря край жертвеника, пред който беше свещенодей‑
ствал“. Жест на почит, съизмерим с този на П. П. Славейков, 
който в два поредни броя на списанието е написал вдъхновен, 
но и исторически дистантен анализ на делото на своя баща. 
Яворов не се осмелява да анализира или оценява поезията на 
своя съратник от кръга „Мисъл“, но безспорно знае колко съ‑
кровена е изповедта на сина „Баща ми в мен“.  

Второто издание на „Стихотворения“ на Яворов (1904) 
излиза с предговор на П. П. Славейков. Между другото доста 
рязко и до голяма степен справедливо коментиран от Андрей 
Протич в статията му „П. К. Яворов“4, публикувана в „Ми‑
съл“ през същата година. Предговорът на Славейков е един ос‑
тър социално‑политически памфлет за духовната неподгот‑
веност на „фасулковското“ общество да осмисли мисията на 
поета, да се поучи от неговите послания. За липсата на сетива 

2 Яворов, П. К. Събрани съчинения. В 5 т. Т. 5. Писма. Автобиографични 
материали. София: Български писател, 1979, с. 110.
3 Яворов, П. К. Петко Рачев Славейков. – Мисъл, XII, 1902, № 2, с. 118–122.
4 Протич, А. П. К. Яворов. – Мисъл, ХІV, 1904, № 6, с. 299–310.
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да бъде разбрана „душата на певеца, на художника, на поета, на 
ясновидеца“. За презреннието към тези, които виждат в Яво‑
ров само поет на грубото, на ниското, на социалното. В този 
предговор има не само пророчески наблюдения, актуални и сега 
анализи, респектиращи със своята проницателност, универ‑
салност и афористичен изказ. Тук той предрича безсмъртие 
и вечност на името и поезията на Яворов, съизмервайки го с 
Ботев. „... в негово лице ний ще имаме един наследник на Боте‑
ва, на онези елементи от неговата поезия, в които поетът‑
войвода се явява изразител на националния дух. ... Не случайно 
аз подмятам тук името на Ботева. Защото не случайна е връз‑
ката на г‑н Яворовата поезия с неговата“. Поезията на Яворов 
има основополагащо място и в студията на П. Славейков „Бъл‑
гарската поезия ІІ. Сега“5. Този фундаментален литературно‑
критически текст днес може да бъде четен като една свое‑
образна история на българската поезия, поставена в широк 
социокултурен – национален и европейски контекст. Това е не‑
говият разгърнат творчески проект, неговата визия за поези‑
ята като художествена реалност и като възможни тенден‑
ции за развитие. Наблюденията на Славейков – аналитични, но 
и иронично конотирани, настояващи да бъдат обективни, но 
с подчертано субективни интерпретации, поставят Яворо‑
вата поезия в полето на модернизма, подчертавайки неговата 
самотност. Според Славейков: „За това не е крив той, а низ‑
ката култура на самия читател“6. И едновременно с това на 
същата страница, в бележка под линия, в присъщия му рязък, 
оголен до грубост, публицистичен стил, той характеризира и 
„умопомрачения символизъм – цяло едно войнство дечурлига, 
които, види се, си въобразяват, че всяка написана безсмислица 
е поезия, всяка разчорлена коса е фризура“. Не пропуска, разби‑
ра се, в редиците на това войнство и на сътворените от него 
„безсмислици“ да нареди „връстни вече поети като Яворова и 
Христова“.

А как П. Славейков мисли творчеството на Петко Тодо‑
ров? За него той е „модерен поет“, но без подтекстови вну‑

5 Славейков, П. П. Българската поезия ІІ. Сега. – Мисъл, ХІV, 1904, № 7, 
с. 334–370. 
6 Пак там, с. 367.
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шения и сложно наслагване на противоречиви оценки. В ста‑
тията „Блянове на модерен поет“7 той създава много точна и 
продуктивна матрица за разбиране и интерпретация на произ‑
веденията на П. Тодоров. За съжаление, тя няколко десетиле‑
тия не е припозната от българската критика, която така и 
недооценява мястото на писателя в българската литература 
и ролята му в кръга „Мисъл“. Присъствието на П. Тодоров в 
четворката остава някак си маргинализирано, с бегло очер‑
тано творческо присъствие, личност, останала в сянката на 
другите. Литературноисторическа несправедливост, която, 
за съжаление, малко автори8 са се опитали да коригират. В 
своя сложно конструиран текст Славейков проследява двой‑
ната трансформация на устойчиви мотиви в художествената 
литература. От една страна, като инварианти, които полу‑
чават различни модификации в произведения на даден автор, а 
от друга, като свободно движение и творческо усвояване на 
универсални митомодели и фолклорни образи на много авто‑
ри от различни епохи. „А нима еднаквите културни условия 
не създават най‑често еднакви продукти“ – пише Славейков. 
Синтезирайки в този реторичен въпрос своите разгърнати, 
теоретично обосновани разсъждения, поставяйки акцент 
върху „Зидари“ и върху някои от идилиите, жанрово определе‑
ни като „стихотворения в проза“, Славейков обозначава ори‑
гиналното и талантливо присъствие на П. Тодоров в един ши‑
рок не само национален, но и европейски културен контекст.  

А как д‑р Кръстев осмисля творчеството на своите съ‑
мишленици от Кръга? Многобройните текстове за тях въ‑
вличат все още малобройната българска интелигенция в про‑
цедури на анализ, самопреценка и сравнения с други модерни и 
класически естетически тенденции и философски парадигми. 
Те предизвикват иначе невъзможния диалог между автори, 
творби, позиции. А от съвременна гледна точка те срещат 
културни епохи. Неговите критически статии творят време, 

7 Славейков, П. П. Блянове на модерен поет.  – Мисъл, ХІІІ, 1903, № 3, 
с. 145–157.
8 Един от тези автори е Мариета Иванова‑Гиргинова, която в книгата си 
„Блянове по модерна драма“  (София: ИЦ „Боян Пенев“, 2010) очертава него‑
вото място в литературната история.
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във времето – литература и история. Защото д‑р Кръстев 
не само преживява отреденото му екзистенциално битие, в 
което се наслагват реални житейски и творчески биографии. 
Той моделира съдби и провокира създаването на творби, без 
които литературата ни би била друга. Д‑р Кръстев е личност, 
в която са събрани потисканите векове духовни енергиии. Той 
има мисия – да създаде сп. „Мисъл“ и да опази кръга „Мисъл“, за 
да се сътворява модерност и бъдеще. Именно затова професо‑
рът всеотдайно се обрича на лична и интелектуална вярност 
към Пенчо Славейков, Пейо Яворов и Петко Тодоров. 

В публикуваните в списанието текстове д‑р Кръстев 
като че ли критически най‑дистантен е към Яворов. На пър‑
вото издание на „Стихотворения“9 той посвещава твърде кра‑
тък отзив, който се колебае между алегорични внушения за 
преходността на случайната слава и несподеленото признание, 
поднесено от „благодушна критика“, между лоялността към 
редовния сътрудник и непреодолимото желание за категорична 
оценка: „... никой не съзря теснотата на хоризонта на поета – 
както никой не продума за цялата оная вселена от чувства и 
идеи, които липсваха в този мъничък мир!“. По‑късно в стати‑
ята „Певец на душевни бездни“ критикът ще признае: „Яво‑
ров е една психологическа енигма за литературния историк“10, 
въпреки че едва ли визира себе си. Тук той търси границите, 
които маркират неговото творчество, очертава някои от 
смисловите кодове в поезията му, прави опит за разгадаване на 
семантичните значения на енигматичните символи, търси по‑
летата на смислови пресичания и оттласквания с други поети 
и творби – най‑вече със Славейков. Настойчивото внушение на 
този текст е интуитивното предчувствие за смърт, за раз‑
пад на творческия Аз, за сливане на границите между живота и 
смъртта, за път към бездната, за: „Безпросветен мрак в него 
и около него и гасне инстинктът за живот и деятелност...“. 
Нито критикът, нито поетът подозират колко скоро творче‑
ските интенции ще се превърнат в житейска реалност.

9 Кръстев, К. П. К. Яворов  – „Стихотворения“. – Мисъл, XII, 1902, № 9, 
с. 623–624.
10 Кръстев, К. Певец на душевни бездни. – Мисъл. Литературен сборник. 
№ 1, 1910, с. 131–141.
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Многобройни са текстовете, които д‑р Кръстев посве‑
щава на творчеството на Славейков. Тяхната интелектуал‑
на близост е очевидна, духовното им родство се разчита на 
всички равнища на общуване, приятелството на критика е 
безрезервно, патетично споделено в редица текстове. То гра‑
ничи с идолопоклонничество и своеобразна влюбеност – твор‑
ческа и житейска. И всичко това слага отпечатък в тексто‑
вете на професора. В тях строгият, авторитарен дискурс, с 
характерната за него сдържаност на емоциите, пестеливост 
на похвалите, подчертана строгост на оценките, радикално се 
преобръщат във възторжени критически конструкти, които 
безалтернативно утвърждават Славейков като „един велик 
художник, художник, какъвто българската литература досега 
не е виждала“11. За критика поетът е олицетворение на мону‑
менталната фигура на Автора – в екзистенциален план, като 
културни, социални и политически позиции, и като философски 
промислена и творчески осъществена литературна концепция.  

Фундаментална в своя замисъл като цялостно осмис‑
ляне на творчеството на Петко Тодоров е студията на 
д‑р Кръстев „Певец на воля и младост“12. Критическият про‑
чит на д‑р Кръстев е освободен от ограниченията на еднознач‑
ното и затворено четене на Петко‑Тодоровите творби. Той 
иска да разчупи шаблоните, които ги вкарват в система от 
повтарящи се сюжети. Да ги изведе от сянката на подценява‑
нето, за да покаже свободата и многозначността на образите, 
играта в интерпретацията на фолклорни мотиви, модерните 
послания, изведени от традиционни битови теми. Целта на 
критика е да обозначи новите перспективи в конструиране‑
то на сложната човешка сетивност в идилиите и драмите на 
П. Тодоров, „... от едва внятния трепет на детското полусъз‑
нание до най‑възвишените и най‑мъчителните гърчения на из‑
бранника творец“13. Той аргументирано убеждава читателя, 
че в тези „песни на копнеж“ авторът е „доловил всичко, що 

11 Кръстев, К. П. П. Славейков. – Мисъл, IX, 1899, № 8–9, с. 653.
12 Кръстев, К. Млади и стари. Критически очерки върху днешната българ
ска литература. Тутракан: Мавродиев, 1907.
13 Кръстев, К. Песни на копнеж и творчески блянове. – В: Кръстев, К. 
Етюди, критики, рецензии. София: Български писател, 1978, с. 376.
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има най‑поетично в живота и душевния мир на народа“. В тези 
статии може би най‑силно се улавя стремежът на критика 
да възстанови връзката между читателите и авторите от 
Кръга, да не настоява на елитарността на техните творби, 
а да потърси социално значими жестове, особено в книгите на 
П. Тодоров и в някои от произведенията на Славейков и Яво‑
ров, за да внуши тяхното културно мисионерство.

Ботев – единственият признат за велик спрямо мярата 
за висок естетизъм на списанието и четворката. Вероятно 
затова и последната почит на д‑р Кръстев към съмишлени‑
ците, сподвижниците, приятелите от  кръга „Мисъл“ е със 
заглавие „Христо Ботйов, П. П. Славейков, Петко Тодоров, 
Пейо К. Яворов“14. Части от книгата са публикувани в списа‑
нието, преработени, разгърнати, композиционно и смислово 
споени, те се превръщат в неговото драматично сбогуване с 
литературата и с живота. Съдбата е отредила критикът да 
бъде последен. Д‑р Кръстев, който поставя началото на този 
сложен, драматичен, противоречив, основополагащ сюжет в 
българската литературна история трудно е приел смъртта 
на Петко Тодоров, непрежалима е раздялата – духовна и прия‑
телска със Славейков, съпреживял е последната трагична го‑
дина на Яворов, обвинява се, че не е предусетил самоубийство‑
то му. Той е интелектуално все по‑самотен и житейски все 
по‑сам. Той знае, че Кръгът трябва отново да се затвори, за да 
бъде мост във времето и между поколенията. Ще завърша с не‑
говите думи: „Неразделни в своя път, техните страдалчески 
ликове ще живеят в нашите души – съединени и в смъртта, 
за живота на безсмъртието. Пенчо Славейков – с бездънната 
глъбина и богатството на своя дух, Пейо Яворов – с демониче‑
ската мощ на своите песни, Петко Тодоров – с неизразимата 
трогателност на създадените от него образи и души“.

Думи послание към всеки, който има сетива да ги почув‑
ства, да ги проумее, да се поучи и да ги предаде на другите след 
нас, за да има културна памет дори във време, когато тя не е 
на почит. 

14 Кръстев, К. Христо Ботйов, П. П. Славейков, Петко Тодоров, Пейо 
К. Яворов. София: Александър Паскалев, 1917.
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Памет за Яворов

Със сигурност един миг може да се превърне в екзистенци‑
ална граница. Самоубийството на Лора (29 ноември 1913) 

предопределя Яворовото преминаване през скръбта, болката 
и унижението на последната година. През 1914 г. Пейо Яво‑
ров се отрича от живота и от себе си. Той надмогва своите 
кошмарни съновидения за смъртта като „ужасен призрак“ и 
фатална сянка, която тегне над тленния човек, за да я пре‑
върне във възжелано и непостигнато спасение за духа, който – 
самотен и обруган, се рее между спомените и въпросите като 
„лист отбрулен“. Това е годината на промисленото напускане 
на живота – безмълвно, но не без словесни жестове – послед‑
ната книга, последните посвещения, последните писма. Тази 
година обозначава трагичните знаци на неговия път: от мас‑
ките на земната суета към духовните селения на вечността. 
В нея Яворов се сбогува със своето Аз, отрича се от толкова 
старателно градения фикционален образ, защото в това тра‑
гично време‑пространство смъртта вече не е метафора, ме‑
тафизично описана и философски осмислена. Тя се е вселила 
в него. Това като че ли разпада безспорните морални смисли, 
пренарежда ценностните значения, отрича принципите, по 
които животът е бил подреден. Оставащото време е само‑
осъзнаване на творческата мисия и мъчително понасяне на 
телесното страдание. Разказите за самотния човек, живеещ 
в тъмата на своята слепота, сянката на твореца, подреждащ 
своята последна/единствена/антологийна книга „Подир сен‑
ките на облаците“ започват още приживе да създават предс‑
тавата за Яворов – избрания, различния, трагическия Поет. В 
своята година на траура той осъзнава безсмъртието си като 
поет, четейки стиховете си извън времето и някак отвисоко, 
като безмилостен съдник. Но живият Яворов вече е преселил 
своя дух в света на сенките. Малцина от неговите съвремен‑
ници осъзнават това.
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Този текст ще проследи поредица от ритуални жестове 
на почит към паметта на П. К. Яворов след трагичната му 
смърт (29 октомври 1914), които създават историята на 
Яворовото посмъртно битие. Тя е сложна и противоречива – 
наситена със сакралност, мистичност, страдание от не‑
навременно прекъснатия път, но и с усещане за колективна 
вина от клеветите и обругаването. Чрез смъртта, жадувана 
и избрана, Яворов не просто опазва поруганото си достойн‑
ство, но без да го желае, увенчава личността си с величие, с 
което търсените героични харамийски жестове не го даряват. 
Въпреки интригите, клеветите, съдебния процес, присмеха и 
жестокостта на хайлайфа, към който той доскоро е принад‑
лежал и който с наслада се гаври в печата и на улицата с него, 
огромно множество от скърбящи хора изпълват простран‑
ството пред църквата „Света Неделя“ и с траурно шествие 
изпращат поета до последния му дом. Това е разказано в много 
спомени с нотка на удивление дори у най‑близките приятели, 
описано е с неохота във вестникарските репортажи. С присъ‑
щата си прозорливост Боян Пенев още в надгробното слово 
пророкува грандиозната посмъртна слава на Яворов, въпреки 
„жестокостта и слепотата“ на неговите съвременници. За 
съжаление, не само това общество и не само това време е било 
несправедливо към гениалните си поети. 

„Митовете не са маски на историческата действител‑
ност, които разумът може да снеме от нещата, за да се реа‑
лизира като исторически разум. Те по‑скоро разкриват истин‑
ската сила на историята“1. Митологизирането на личността 
започва именно с посмъртната маска, запечатала измъчения, 
но и някак успокоен образ на Яворов и тези ритуални актове 
продължават през цялата първа година след смъртта. Тя е 
белязана със стихове, патетични, но не особено талантливи, 
с коментарни статии и искрени спомени. Тези лични жестове 
на почит бележат началото на посмъртните възпоменания за 
Яворов, превърнали се във важни актове на колективната па‑
мет. Така хоризонтът на времето се отмества, за да отрече 
изначалната тленност и преходността на славата тук и сега, 

1 Гадамер, Х.‑Г. История и херменевтика. София: Гал‑Ико, 1994, с. 47.
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да очертае пътя към безсмъртие на името и творчеството в 
суверенното пространство на вечността. 

Важен етап в официализирането на този процес има сбор‑
никът, издаден пет години след смъртта на поета. „Яворов 
споменник“ (1919) задава матрицата на ритуала за възпоме‑
нания през следващите десетилетия. Въпреки че неговите 
съставители от редакциите на списанията „Съвременно из‑
куство“ и „Обществена обнова“ скромно заявяват на послед‑
ната страница: „Яворовият споменник не претендира да има 
стойността на литературен сборник за поета. Той бе сгла‑
сен набързо – по случай траурното Яворово утро – 28. ХІІ. 
1919 г. – без да бъде съблюдаван някакъв ред и система в на‑
реждането. Материалите се отпечатиха (поради бързината 
в работата), тъй както са постъпили в хронологичен ред. А 
това беше съществена пречка за систематизирането и под‑
реждането им по характер и значение“. В тази малка книжка 
(само от 56 страници) е събрана паметта за Яворов чрез спо‑
мените на най‑ярките личности – поети, писатели, интелек‑
туалци от 20‑те години на ХХ век. Стилът на „Споменника“ 
в някои от текстовете е горчиво тъжен, с отчетливо доло‑
вими нотки на вина и покаяние, в други – с остро критични со‑
циокултурни коментари. Биографичните факти се използват 
не за да бъде припомнен и обговорен още веднъж любовният 
сюжет Лора – Яворов, а за да се конструира образът на гени‑
алния поет мъченик. Този тон задава първият текст и това 
място по право принадлежи на Иван Вазов. Ето как завършва 
споменът на Народния поет: „И печален стоеше запустелият 
и забравен почти гроб на незабравимия певец на съкровеното 
в човешката душа, на вдъхновения художник – ваятел на бъл‑
гарската поетическа реч!

А дъждът валеше.
Как беше тъжно!“2 

Поетическото внушение за тази обсебваща, всемирна тъ‑
га от загубата на твореца продължава и в текста на Владимир 
Василев: „Изключителен, страстен, темпераментен, той 

2 Вазов, Ив. До гроба на Яворова.  – В: Яворов споменник. П. К. Яворов 
1877–1914. София: сп. Съвременно изкуство и обществена обнова, 1919, с. 6.
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внесе в нашата поезия сложната гама на своите настроения и 
равната, еднострунна песен се заглуши от стогласните зву‑
кове на нови хармонии... Драматизация на чувството – това е 
новият елемент, който Яворов внесе в нашата поезия, като 
резултат от раздвоеността на модерната душа, на която 
той бе носител“3. И още: за сянката, идваща от нощта, говори 
Дора Габе4, за пътя на самотника, който върви към смъртта, 
разказва Боян Пенев5. А обяснението на Добри Немиров в любов 
към поета е кратко: „Обичам поезията на великия Яворов“6.

Следващият етап в ритуалните чествания е 1924 г. Тя е 
белязана с нови знаци на паметта за Яворов. Книжка № 8 на 
сп. „Златорог“ отново събира спомените за „човека, когото 
всички пазим в сърцето си“7, споделянето на болката за „при‑
ятеля отново“8, утвърждава преклонението пред този, който 
открива нови естетически посоки пред младите творци, про‑
вокира традицията и с това „раздвижи съня на вечните води“9.

Това е годишнината, запомнена и с големия литературен 
скандал в списание „Нов път“. Съдбата не е белязала Яворов с 
мисията на обединител и миротворец. Той е революционер, ха‑
рамия, той разсича естетическите норми, нарушава общест‑
веното статукво и въпреки желанието му да бъде невидима 
нощна сянка и животът, и творчеството му са озарени от 
светлините на публичността и скандала. Поезията му прек‑
рачва границите на утвърденото, на класическото, безразсъд‑
но преминава онзи толкова оспорван и осмиван мост на дека‑
дентството, за да създаде нов канон. Литературното утро в 
негова памет се превръща в драматична граница – екзистенци‑
ална и творческа за Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников, 
Ангел Каралийчев и Георги Цанев. Неподчинили се на всевласт‑
ната воля на редактора – Георги Бакалов, те трябва да напус‑
нат списанието. Всички познаваме тази литературна исто‑

3 Василев, В. Яворов. – Пак там, с. 20–22.
4 Габе, Д. Един кротък гост. – Пак там, с. 14–15.
5 Пенев, Б. Яворов и Ленау. – Пак там, с. 16–18.
6 Немиров, Д. Обичам поезията на великия Яворов. – Пак там, с. 29.
7 Василев, В. Яворов. – Златорог, V, 1924, № 8, с. 361–365.
8 Габе, Д. Спомен за Яворов. – Златорог, 1924, № 8, с. 377–390.
9 Сирак Скитник. Непреодолимото. – Златорог, 1924, № 8, с. 396–399.
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рия и последствията от нея. Паметта за Яворов, десет години 
след смъртта му, разединява българската интелигенция.

Без сблъсък на идейни и естетически позициии, без това 
яростно делене на Яворовата личност и поезия са юбилейните 
чествания през 1934 и 1938 г. В тях се вселява по‑скоро духът 
на преклонение, смирение и литературноисторическа оценка. 
Юбилейният сборник „П. К. Яворов. 1878–1914–1938. Юбиле‑
ен сборник“ се издава от комитет за издигане на паметник в 
двора на столично училище, което носи неговото име. Книга‑
та е класически образец на този жанр. В много добре промис‑
лена композиционна структура – кратки есеистични откъси 
подреждат сложния пъзел на Яворовата биография с акценти 
върху любовта, Македония, театъра. Героизмът на револю‑
ционните жестове и трагизмът на житейските случвания са 
илюстрирани с емблематични стихотворения. Портретът 
на Яворов, трогателно‑емоционално и документално‑автен‑
тично, е очертан чрез спомените, някои вече публикувани, 
други писани специално за сборника. Той се открива с четири‑
стишие на Христо Цанков‑Дерижан от 1919:

Животът къс е път
към истината стара.
Там слабите мъждеят,
А силният изгаря...10 

Печално известният с шовинистичните си стихове и 
графомански амбиции Любомир Бобевски е автор на химн на 
училището, публикуван като финален акцент в книгата: 

Носим името достойно
Ний на Яворов – поета,
Що издъхна неспокойно,
С песен тъжна, недопята!11 

10 Цанков-Дерижан, Хр. Животът къс е път... – В: П. К. Яворов. 1878–
1914–1938. Юбилеен сборник. София: Комитет П. К. Яворов, с. 4.
11 Бобевски, Л. Химн на софийското народно първоначално училище 
„П. К. Яворов“. – В: П. К. Яворов, с. 158.
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Текстът, който очевидно не е висок поетически образец, 
но добре музициран, се превръща в популярена песен, с която 
няколко поколения в продължение на десетилетие изразяват 
почитта си към Яворов. Очевидно Александър Балабнов в блес‑
тящия си памфлет „Епохата на Любомир Бобевски“12 много 
точно е разчел механизмите на „масовото чудо“ на славата, 
която тривиалната литература създава. В Юбилейния сбор‑
ник са препечатани и стойностни творби, което го превръща 
във важен фрагмент от поредицата жестове, които създават 
модела на памет за поета. Известно е, че стихотворението на 
Теодор Траянов „Умиращият лебед“ е посветено на Яворов13, 
но в композиционната структура на сборника то придобива 
друго литературноисторическо внушение. Творбата, от кни‑
гата „Пантеон“, е сложен синтез от алегории и асоциации от 
различен порядък. Ключов е образът на лебеда – доста използ‑
ван тогава символ на различния, самотния човек, обречен да 
изпее своята най‑красива, последна, трагична лебедова песен. 
Чрез това поетично посвещение, още през 1934 г., поетът сим‑
волист тържествено полага името на Яворов във високото 
пространство на Пантеона на безсмъртните.

В контекста на литературната традиция тогава е из‑
даването на единичния брой на юбилейния „Яворов лист“ от 
1934 г. В него участват Цветан Минков, отново Хр. Цанков‑
Дерижан, Любомир Цветаров, Георги Караславов, Георги Бака‑
лов, Христо Огнянов и др. Публицистични текстове на Яворов 
и негови стихове се редуват с интересни литературнокрити‑
чески материали. Тук може би за първи път личното, спомен‑
ното, съпреживяното с поета отстъпва място на сполучливи 
(или не съвсем) опити за ситуиране на Яворовото творчество 
в културноисторически контекст. Интересна е статията 
на Г. Бакалов с многозначително заглавие „Пенчо Славейков 
за завоя на Яворов“. Да, това е същият главен редактор на 
„Нов път“, предизвикал един от най‑шумните литературни 
скандали. Десет години по‑късно, без да бъде санкциониран от 
никого, а и без морални скрупули и угризения той участва в 

12 Балабанов, Ал. Епохата на Любомир Бобевски. – Пряпорец, XVIII, № 
223, 14 ноем. 1916, с. 2.
13 Траянов, Т. Умиращият лебед. – В: П. К. Яворов, с. 34.
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юбилеен лист за Яворов. Неговият текст би бил един добър 
опит за анализ на социалната проблематика в Яворовата по‑
езия, ако не беше толкова силно идеологически конотиран и 
преднамерено подчинен на тезата за „вредното влияние“ на 
П. П. Славейков, предизвикал „фатална грешка: Яворов поз‑
воли на Пенчо Славейков, когото той смяташе за първожрец 
на българската поезия, да го разоръжи, да отрече социалните 
мотиви на неговата поезия като „спукана цигулка“ и да му даде 
образна насока към индивидуализма“14.

В тревожната предвоенна 1939‑а българската интели‑
генция и приятелите отбелязват 25 години от смъртта на 
Яворов. „Златорог“ посвещава отново своя книжка на поета. 
И това е напълно естествено. Вл. Василев е от малцината 
най‑близки, особено в последната година от Яворовия живот. 
Все по‑оредяващи са техните редици. През 1919 г. д‑р Кръстьо 
Кръстев отново е събрал кръга „Мисъл“, някъде в духовните 
селения на отвъдното, а през 1927 г. българската литература 
е загубила нелепо и Боян Пенев. 

В книжката са поместени непечатени дотогава спомени – 
на Тодор Влайков15, който разказва своята версия на позна‑
тата вече история как странният телеграфист Крачолов се 
превръща в Поета Яворов. Трифон Кунев16 разчупва клишета‑
та на личните спомени и с характерния си критицизъм анали‑
зира ролята на града, превърнал се не само в най‑важния екзис‑
тенциален топос за Яворов, но и за посмъртното му битие. 
София е пространство на поезията, на творческите успехи, 
на литературните кафенета, на сп. „Мисъл“, на театъра, на 
приятелите, на любовта и на смъртта. Дора Габе отново си 
спомня за Яворов, но тук вече не говори отчуждено и хладно за 
семейните срещи, а давайки воля на очевидно стаявани силни 
емоции, го припознава като „Моят Учител“17. 

Важни са неизвестните документи от архива на Яворов, 
които редакторът на „Златорог“ публикува за първи път. Бих 
14 Бакалов, Г. Пенчо Славейков за завоя на Яворов. – Яворов лист, брой 
единствен, 13 ноем. 1934, с. 3.
15 Влайков, Т. Когато Крачолов стана Яворов. – Златорог, XX, 1939, № 
8, с. 377–379.
16 Кунев, Т. Спомени. – Златорог, XX, 1939, № 8, с. 379–382.
17 Габе, Д. Моят Учител. – Златорог, XX, 1939, № 8, с. 387–390.
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искала да отбележа писмото на проф. Иван Шишманов до по‑
ета, което всъщност е кратка, но много важна в литератур‑
ния контекст на 1907 година рецензия за „Безсъници“. Писмото 
няма претенции за аналитично и детайлно вглеждане в стихо‑
вете, то по‑скоро е доброжелателен приятелски жест и доста 
възторжено споделена оценка за „мелодичност, плавност на 
стиха и на езика“. Шишманов не само харесва художественото 
оформление на книгата, за което много от съвременниците 
смятат, че е претрупано, претенциозно, превърнало естети‑
ката на сецесиона в кич. Мнението на дълбоко уважавания от 
Яворов професор е и признание, и подкрепа, твърде необходима 
за него в този момент: „Освен това, от всички тъй нарече‑
ни „декаденти“ или „декаденствуващи“ – Вие сте едничкият, 
който не изпада в маниерност“18. Достоен, но закъснял с три 
десетилетия отговор на критическите отзиви, които злобно 
коментират, шумно иронизират и грубо отричат модерната 
поетическа парадигма на Яворовите „Безсъници“. 

Статията на Георги Константинов „Яворов и младите“19 
осмисля влиянието на Яворовата поезия върху едно цяло пое‑
тическо поколение. Ето какво пише той: „Почти всички поети 
от поколението на т.н. символисти – от Траянов до Д. Де‑
белянов, се влияят от него, считат го за свой учител и пръв 
застъпник на оня стил, който те искат да наложат групово и 
теоретично“. В своя текст, посветен на „Социалните мотиви 
в поезията на Яворов“20, Н. Фурнаджиев с присъщия си рязък 
стил, но с аргументирано защитена концепция категорично се 
противопостава на еднозначната идеологическа интерпрета‑
ция на Яворовата поезия.

В литературноисторическата поредица от жестове към 
паметта на Яворов особено важни са няколко книги. Заглави‑
ята им обозначават трагичността като определящ знак в 
неговата съдба. Трагичност, която не само предпоставя края, 
но е и път към създаването на литературния и житейския 

18 Шишманов, Ив. Яворовите „Безсъници“.  – Златорог, XX, 1939, № 8, 
с. 404–406.
19 Константинов, Г. Яворов и младите. – Пак там, с. 409–416.
20 Фурнаджиев, Н. Социалните мотиви в Яворовата поезия. – Пак там, 
с. 416–420.
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мит Яворов. Началото на това митологизиране е поставе‑
но от книгата на Васил Добринов „Трагедията на Яворов“. В 
нея, само година след смъртта, с неочаквано проникновение 
акцентът е положен върху „страшното завещание“ на този 
„изключителен, странен човек“, „един чужденец на тая земя, 
живял с мечта избрана, с вълшебен идеал и който все пак оста‑
на чужд, макар че нивга не бе желал това“.21 

Следва книгата на д‑р Кръстев „Христо Ботйов. П. П. Сла‑
вейков. Петко Тодоров. П. К. Яворов“ – с нея създателят на 
„Мисъл“ конституира мястото на своите приятели и съмиш‑
леници в историята и във вечността. Според него Яворов е 
„Една психологическа енигма за литературния историк“; „пе‑
вец на душевни бездни“. И наситената с емоционални конота‑
ции оценка на критика, съпреживял драматичния житейски 
път на поета: „С демоническото, с инферналното в своята 
натура творецът на „Маска“ и на „Песента на човека“ възбуди 
люти вражди и нарани чужди святи чувства. Но той принад‑
лежи вече на историята – враждите трябва да изчезнат, за да 
сторят място на вечното, на безсмъртното и на човешкото 
в неговото дело и живот“22.

Основополагащо място в социокултурния контекст на 
времето има брошурата „П. К. Яворов. Поет на любовта и 
смъртта“. Заглавието се превръща в емблематична формула, 
многократно използвана от литературната критика през 
следващите десетилетия. Това е може би един от най‑вдъхно‑
вените жестове на почит към Яворовата поезия. Изненад‑
ващо за мнозина днес, авторът е Людмил Стоянов – сложна и 
противоречива личност със своите естетически метаморфо‑
зи, идейни трансформации и политически компромиси. Респек‑
тиращи с аналитичната прецизност, но великолепно форму‑
лирани като послание са наблюденията му за „трагическата 
страстност на неговия дух“, за „трагическия чар на неговата 
поезия“, която ни „приобщава към най‑дълбоките ни чаяния – 
на сърцето, и на духа – които ни дават право да го назовем с 

21 Добринов, В. Трагедията на Яворов. Литературнокритически очерк. Со‑
фия: Книжарница Балкан, 1915.
22 Кръстев, К. Съчинения. Т. 1. София: Просвета, 1996, с. 400–425.
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благоговеен трепет пред страданието му и блаженната му 
памет – поет на любовта и смъртта“.23 

Авангардистки жест на почит към паметта на Яворов от‑
дава и Гео Милев. Поемата „Панахида за поета П. К. Яворов“24 
радикално налага каноничната, в библейски смисъл, прослава 
на Яворовия мъченически дух:

Горд, успокоен – 
В слава – на вечен ден
В място злачно, място светло, място на покой. 

Важни за литературната история като първи моног‑
рафични опити, макар и различни като методология и кри‑
тическа инерпретация, аналитично осмислящи Яворовото 
творчество от една дистантна позиция са издадената като 
брошура студия на Иван Мешеков „П. К. Яворов – поет богобо‑
рец“ (1934) и книгата на Милко Ралчев „Яворов“ (1942). 

Любовта на Лора и Яворов е била многократно разказвана, 
коментирана и анализирана и все пак в нея има нещо неуловимо 
и мистично, което съвременниците им не долавят. 1914‑а е не 
само годината на неговата екзистенциална обреченост да из‑
живее собствения си стих: „има ад и мъка и в мъката любов“. 
Това е годината, в която смъртта изпълва със смисъл любо‑
вта, която и двамата са загубили в лабиринта на делничните 
си емоции, в различните смисли на еднаквите думи. В тази 
година животът на един Поет и на една Жена се превръща в 
творба. Тя ни вълнува, натъжава и обсебва повече от век. За 
Яворов годината на траура е своеобразно покаяние пред па‑
метта на жената – обичаща и обичана, обсебваща и обсебена, 
неполучила покой и след смъртта. Семейството и приятелите 
на Лора неистово се стремят да изградят образа ѝ на мъченица 
и жертва, за да ѝ отнемат любимия, в единствената година, 
когато той я обича така, както тя винаги е жадувала – като 
единствената жена. За Яворов в тази последна житейска го‑

23 Стоянов, Л. П. К. Яворов. Поет на любовта и смъртта. София: Хипе‑
рион, 1925.
24 Милев, Г. Панахида за поета П. К. Яворов. [Поема]. – В: Алманах „Везни“. 
Литературен сборник. София: Везни, 1923, с. 5–9.
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дина Лора не е мъртва сянка. Тя е по‑жива и по‑възлюбена от 
всякога и той ѝ посвещава и живота, и поезията, и любовта си.

Почти всички спомени, през различни оптики, разказват 
сюжета за предопределената фаталност на тяхната среща. 
Книгата „Истината по трагичната случка с Лора и П. К. Яво‑
ров“ не предлага поредната сензационна интерпретация на тази 
предизвикваща нестихващ интерес любовна история. В предго‑
вора Асен Златаров формулира посланието на книгата – да пуб‑
ликува непознати документи, които „... излазят вече от праш‑
ните лавици, за да донесат истината за трагедията на Яворова. 
Нека тая истина озари всички съвести, за да грейне лъчезарната 
легенда за любовта и смъртта на поета“25. Заслугата, макар и 
скромна на това издание, е, че поставя началото на този оказал 
се доста труден и дълъг път по доказването и налагането на 
обективната истина за „трагичната случка“ в общественото 
пространство през 20‑те и 30‑те години ня ХХ век. 

Сборникът „П. К. Яворов. Последни дни. Спомени“ – със‑
тавител д‑р Найден Найденов, събира вече познати разкази за 
последната Яворова година между живота и смъртта. Първи‑
ят текст в нея е болезнено‑съкровена изповед на Димчо Дебе‑
лянов за личната му среща с Учителя: „И иска ти се да стоиш 
по‑дълго при него, благоговейно да сложиш пред кивота му ис‑
крената обич към човека и дълбоката почит към поета, и ако 
намериш сили, да измолиш с кротките думи на някоя стара, 
забравена молитва покой за неспокойния и утеха за неутеше‑
ния страдалец“26. Въпреки че редица изследователи оспорват 
автентичността на спомена, той синтезира онзи духовен 
катарзис, който паметта за Яворов провокира, моста между 
поколенията и епохите, който той създава.

Паметта за Яворов не би била толкова ярко и фундамен‑
тално наложена в националното културно пространство до 
политическата промяна през 1944 г. без литературните лич‑
ности, обречени на Поета. На първо място, това са онези мал‑
ко верни приятели, които са до него през последната 1914 – го‑

25 Златаров, А. Предговор. – В: Истината по трагичната случка с Лора и 
П. К. Яворов. Стара Загора: Найден Найденов, 1925, с. 6.
26 Дебелянов, Д. При Пейо Яворов. – В: П. К. Яворов. Последни дни. Спо
мени. (Пловдив: Гутенберг), 1934, с. 9.
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дина на страданието, на себепознанието, но и на унижението. 
Те са – д‑р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев, които го подкре‑
пят в безпаричното ежедневие, окуражават го в мъчителни‑
те опити да открие нови житейски опори и творчески смисли, 
придружават го в тежките етапи на лечение. В словото си по 
повод първата годишнина от смъртта на Яворов д‑р Кръстев 
пише: „Поетът, като че бе оставил своята сянка между нас, 
за да бъде тя свидетелка на страшната злоба на същото об‑
щество, на което той не бе направил нищо зло – на което бе 
завещал огърлица дивни песни, които ще живеят докато бъл‑
гарска реч звучи под сините български небеса“27. 

Съдбата е отредила важна роля на Михаил Кремен в жи‑
тейски път на Яворов. Фаталният инцидент с Лора неизмен‑
но се свързва с вечерта в неговия дом. През следващите десе‑
тилетия той активно поддържа паметта за тях – публикува 
спомени и разбира се, „Романът на Яворов“28. С увлекателно 
разказания биографичен сюжет, настояващ за автентичност, 
но и с доминиращия дискурс на личната интерпретация, с пи‑
кантния привкус на булевардното, книгата привлича няколко 
поколения читатели и маркира място на нейния автор в ли‑
тературната история. Без такава шумна популярност, но с 
принос към критическата рецепция на Яворовото творчество 
са аналитичните наблюдения на Кремен за поезията на Яво‑
ров, за театралната му дейност, за драмата „В полите на 
Витоша“29.

Съществена роля в институционализирането на па‑
метта за Яворов имат Михаил Арнаудов – с поредицата от 
текстове, обрастващи с нови факти, значения и послания, и 
Георги Цанев – от скандалното утро за поета през 1924 г., през 
блестящите статии за поезията му след периода „Нов път“. 
Обременени с нежеланите, но задължителни клишета на со‑
циалистическия реализъм, книгите им и след 1944 г. с мисио‑
нерска отдаденост се опитват да отхвърлят абсурдното раз‑
27 Кръстев, К. Съчинения. Т. 1., с. 400.
28 Кремен, М. Романът на Яворов. Т. 1–2. София: Български писател, 1959–
1965. Последното издание на книгата (София: Colibri, 2019) е с блестящ 
предговор от проф. Милена Кирова.
29 Кремен, М. В полите на Витоша и нейните критици. Студия. София: 
Александър Паскалев, 1912.
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деляне на Яворовото творчество на два периода, като върнат 
в литературния канон неприемливите за идеолгическата сте‑
рилност стихове на поета и създадат документално аргумен‑
тирана представа за личността на Яворов. 

Всяко време има своя политика на паметта. Тя отразява 
новото четене на литературата и историята, променената 
структура на културното поле, новите правила на ритуал‑
ност, различната символика на жестовете на паметта. Поли‑
тическият режим, наложен след 9.ІХ.1944 г. рязко и брутално 
променя ценностните критерии за литературна памет. Про‑
менят се и формите на почит към Яворов, но това е тема на 
друг литературнокритически сюжет.
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„Безсъници“ –  
критически и приятелски прочити 

(1907–1908 г.)

Почти едновременното излизане на „Сън за щастие“ (1906) 
и „Безсъници“ (1907) – две знакови, но и гранични за пое‑

тиката на Пенчо Славейков и на Пейо Яворов лирически книги, 
предполага пораждането на експлицитно синхронни или им‑
плицитно диалогизиращи критически интерпретации. Ем‑
блематичен пример за паралелно четене е статията на Бо‑
жан Ангелов „Сънищата на г. П. Славейков и безсъниците на 
г. П. Яворов“1. Прилагайки Аристотеловата теза „мислим – 
сравнявайки“, в своята статия „Лирическите песни на Пенчо 
Славейков“2 Боян Пенев аналитично обозначава естетически 
родства и различия между двете книги. Своеобразният апо‑
строф между Сънят и Безсъниците, изведен в заглавието на Б. 
Ангелов и последователно маркиран в текста на Б. Пенев, се 
оказва особено устойчив и продуктивен. Очевидно заради спо‑
лучливата игра на смисли и послания тези знакови за двамата 
поети книги обрастват с много паралелни интерпретации и 
до днес.

Но ако се върнем в годините 1907–1908, ще видим, че тези 
две книги, очертавайки бурния, дисонансен поетичен свят на 
Яворов и хармоничния, притихнал лирически мир на Славейков, 
всъщност не противопоставят, а равнопоставят двете пое‑
тики. Нещо, което до този момент, макар и маркирано в раз‑
лични критически статии, не е категорично заявено. И като 
екзистенциално присъствие в кръга „Мисъл“, и като крити‑
ческа оценка – личността и поезията на Яворов като че ли 

1 Ангелов, Б. Сънищата на г. П. Славейков и безсъниците на г. П. Яво‑
ров. – Демократически преглед, VI, 1908, № 1, с. 21–33.
2 Пенев, Б. Лирическите песни на Пенчо Славейков. – Мисъл, ХVІІ, 1907, 
№ 7–8, с. 460–492. 
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остават във властната сянка на Славейковия житейски и ли‑
тературен монументализъм3.

В текста на Боян Пенев „Безсъници“ не е конкретно ци‑
тирана, но очевидно критикът визира точно тази поетична 
сбирка на Яворов, в амбициозния си стремеж да очертае два‑
та противоположни художествени изказа. В неговата теза, 
за да бъде откроена поетичната ценност на Съня, той тряб‑
ва да бъде четен в едно и също поле с Безсъниците. В своята 
противоположност те взаимно се обуславят – всяка една от 
книгите носи своеобразен ключ за разбиране на другата. Те не 
просто са еднакво ценни и оригинални, а абсолютно необхо‑
дими в своето едновременно съществуване, защото негласно, 
но съвсем очевидно пренареждат естетическите стойности 
в тогавашната поезия. Дори само един щрих от този „бегъл 
паралел между Славейкова и Яворова“4, очертан в статията 
на Б. Пенев, е наситен с висока доза литературноисториче‑
ска убедителност. Според него „Крайната форма на лири‑
ческото чувство у Яворов е поривист лирически афект“, а у 
Славейков – „сълзлив сантиментализъм“. И още: „Славейков 
е художник в този смисъл, че образите в неговата лирика са 
ясно очертани символи, които напълно покриват лирическото 
настроение; изворът на неговото вдъхновение е в едно утало‑
жено, съзерцателно състояние на душата, при което замират 
най‑неспокойните вътрешни пориви и дисонанси“. А при Яво‑
ров „... може да се рече, почти липсува наивен или пък санти‑
ментален тон. Наистина в неговите песни се долавя понякога 
тишина – или по‑право затишие, що настъпва след бурно ду‑
шевно състояние; но то трае, докато душата отпочине – за 
да се домогне отново до предишната си стихия“. И тук крити‑
кът въвежда една съществена опозиция, с която многократно 
е злоупотребявано по‑късно – художникът Славейков и пое
тът „par exellans“ Яворов. Задълбочавайки обозначаването на 
тази опозиция, той привлича аргументи от сферата на едни 

3 Неделчев, М. Как работи литературната история? Нови съчинения в 
три тома. Т. 2. Кн. 1. Литературноисторически персоналистически сюже
ти. София: Нов български университет, 2021, с. 197.
4 Пенев, Б. Лирическите песни на Пенчо Славейков. – Мисъл, ХVІІ, 1907, 
№ 7–8, с. 470.
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по‑абстрактни, но и по‑фини културни антитези. Б. Пенев 
сравнява Славейковия Сън с „Шубертовите песни“, а Яворо‑
вата лирика с „Вагнеровски дисонанси“. И в заключение, малко 
неохотно и леко нелогично в контекста на апологетичния тон 
на студията, той признава: „У Славейков формата е почти ед‑
нообразна; откъм музикалност, ритмичност, рима. Неговата 
лирика не е тъй богата като Яворовата“5. С това паралелно 
четене на двете стихосбирки той всъщност убедително си‑
туира Яворовото творчество в суверенното пространство 
на високата поезия, в строгите очертания на създаващия се 
канон. След този текст неговата личност вече се идентифи‑
цира не като един от плеядата автори, той е Поетът.

„Безсъници“ наистина е гранична книга в творческата би‑
ография на Яворов. Тя е книга преход, както я нарича Атанас 
Далчев, резултат на осъзнат избор на нова поетическа пара‑
дигма. В този смисъл тя е предизвикателство към литера‑
турната критика и провокация за читателския вкус. След 
дългото колебание, както сам го определя – като „магаре на 
мост“, Яворов признава, че вече е преминал през очевидно пла‑
шещата го и доста коварна граница на „декаденството“. Поз‑
наваме мнението на Славейков за това „войнство рошоглави 
дечурлига“. Но за Яворов това е път към себе си, път напред. В 
писмо до д‑р Кръстьо Кръстев той казва: „Да, с миналото аз 
принадлежа там (към младите – б. м., Е. Т.), но не на себе си. И 
няма да се върна, даже ако бих го пожелал, защото „новото“ у 
мен не е едно увлечение, а един душевен преход“6. Много точно 
това е уловил Б. Ангелов в своята статия, определяйки поети‑
ката на Яворов в „Безсъници“ като „смел символизъм“. А „Пе‑
сен на песента ми“, с която се открива стихосбирката, като: 
„манифест за новото му поприще, за новите форми и за новите 
мотиви в поезията. Тук Яворов прогласява новата си поезия: 
новите си чувства, новите си усещания и идеи, новите си пох‑
вати. Досега той е бил тръба, през която широкият живот е 
говорил, поезията му е била отзив на чужди болки: сега той се 

5 Пак там, с. 491.
6 Яворов, П. Писма. – Златорог, ХХ, 1939, № 8, с. 391.
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прибира у себе си, след като дълго е блуждал...“7. Неслучайно 
критикът така акцентно повтаря нов, защото променената 
поетика, символистичният изказ са рефлексия на модерното 
светоусещане, отказало ограниченията на патриархалното 
и социалното, на променена чувствителност, отворила нов 
хоризонт – на философското осмисляне на душевните колизии 
на модерния човек – поставящ незадавани дотогава в поезията 
ни екзистенциални въпроси, оголващ болезнената си чувстви‑
телност, страдащ, съмняващ се в изконни морални ценности 
и отхвърлящ сакрални истини. Анализирайки стих след стих, 
критикът очертава променения вътрешен свят на Яворов. Той 
е осезаем, но недосегаем в своята самотност, той е светът на 
нощните сенки, ограден от: Ледена стена. Под нея съм роден. // 
Стъклена стена. Отвред съм обграден. Този свят е фрагмента‑
рен и динамичен. Движението „Без път“ в „Дни и нощи“ върви 
от светлината към мрака, от началото към края: С очи пок
рити веч от прах и пясък – // И сляп отдавна. През 1907 г. никой 
не прозира трагичното пророчество на тези стихове. 

Педантичният, композиционно‑хронологичен прочит, 
който прави Б. Ангелов, определя стихосбирката като дневник, 
„посветен на неговата едничка неразделна и ненаситна другар‑
ка – неговата волна мисъл“. Критикът последователно разчита 
знаците на любовта в „ловката, изящна игра на две строфи“ в 
„Две хубави очи“. Визирайки „зефирения лъх“ на „бледни, болни 
теменуги“, критикът е впечатлен от елегантността и гра‑
цията, която според него „не е толкова родна на г. Яворов“. Но 
в същото време е стъписан от огнената страст, от болезне‑
ността на неговите „просъници“, изпълнили въображението 
му „със странни образи и гнъсотии“. Да, дори за благосклонния 
критик е някак трудно да се справи без естетически резерви с 
Яворовите кошмари и видения. Все пак, дори да не прави парале‑
лен прочит на двете книги, опозицията, заявена в заглавието, 
имплицитно присъства в целия текст. Със сигурност безсъни
ците на Яворов надхвърлят осезаемото, сетивно‑видимото, те 
някак брутално провокират сънищата на Славейков, „които са 
тихи, спокойни. В тях има само тъга и копнежи“. Затова кри‑

7 Ангелов, Б. Сънищата на г. П. Славейков и безсъниците на г. П. Яворов. – 
Демократически преглед, VI, 1908, № 1, с. 26.



85

тикът не може да устои на изкушението да вкара поне част от 
стиховете („Ледена стена“, „Предчувствие“, „Едничка дума“ 
и др.) в тясната рамка на ефектна критическа оценка. Според 
него те „достигат до върха на апокалиптически маниеризъм“, 
но въпреки това неговата статия е вторият много важен етап 
в институционализирането на Яворовата поезия.

Маниерността  – критическият етикет, наложен от 
д‑р К. Кръстев, очевидно последователно преследва Яворов. 
Той, от своя страна, полага упорити, но не особено успеш‑
ни като резултат усилия, за да обяснява, опровергава и да 
го отрича. Всъщност това е темата на цитираното писмо 
до д‑р Кръстев, публикувано за първи път в „Златорог“ през 
1939 г. В бележка Владимир Василев отбелязва, че поводът 
е стихосбирката „Безсъници“, в която явно редакторът на 
„Мисъл“ за пореден път е видял маниерността като характе‑
ризиращ знак на Яворовата поезия. Поетът не просто „възра‑
зява“, с прокрадващо се раздразнение той прави опит да докаже 
защо се счита за най‑малко маниерен между другите поети: 
„защото най‑малко се повтарям в каквото и да е“. И търси 
обяснение: „Сигурно наричаш с това име всестранното ми 
стремление към оригиналност във формата. Но, ако вярваш, 
ще ти кажа, че то съвсем не е от желание да блесна с фокус‑
ничество. ...Просто се вслушвам и копирам това, което някой 
дявол или бог пее в душата ми“. 

Божественото послание или дяволското изкушение сигур‑
но не са били убедителен аргумент за рационалния подход на 
критика, но би трябвало да провокират размисъл у философа. 
Така или иначе в ценностната йерархия на българската поезия, 
подредена от д‑р Кръстев, поетът все още не е заел полагащо‑
то му се място. Той е някъде между младите и старите. И за‑
това въпросът – „Къде съм аз?“, който Яворов задава, не носи 
екзистенциални конотации. В него е вложен справедлив упрек. 
Очевидно Славейков в статията си „Българската поезия“ е 
бил по‑прозорлив, поставяйки Яворов „на особено място“, и 
още „Там, дето сега е тласнат Яворов в своя вървеж, той стои 
съвсем самотен“8. И според Яворов той е прав, „....защото аз 

8 Славейков, П. П. Българската поезия. Сега.  – Мисъл, ХІV, 1904, № 7, 
с. 334–370.
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съм един кържалия“. За съжаление, самоиронията не изтрива 
нотките на огорчение и разочарование.

Със сигурност други чувства е породило писмото на проф. 
Иван Шишманов до поета, също публикувано в „Златорог“9, 
посветено на „Безсъници“. Професорът е във възторг от „раз‑
кошното издание“. Между другото в своята рецензия Б. Ан‑
ге лов намира големия формат на книгата за неудобен, а худо‑
жественото оформление за старомодно и тежко. Винетките 
спо ред него са крайно неуместни и не са в синхрон със стихо‑
вете.

Според проф. Шишманов обаче някои от винетките „са 
доста добри“ и „издават известна творческа фантазия у един 
наш артист, когото смятах много повече прозаик“ (художника 
Христо Станчев). Външният вид на книгата и според днешния 
постмодерен вкус има доста естетско оформление, въпреки 
сецесионната разточителност на орнаментите.

Писмото няма претенции за аналитично и детайлно 
вглеждане в стиховете, то по‑скоро е жест на доброжелател‑
на приятелска подкрепа и доста възторжено споделена оценка 
за „мелодичност, плавност на стиха и на езика“. И още – то 
дава авторитетна опора, твърде необходима на Яворов в този 
момент, за неговото декаденство – иронично, снизходително 
или дори ругателно обсъждано. Мнението на дълбоко уважа‑
вания от него професор е и признание: „Освен това, от всички 
тъй наречени „декаденти“ или „декаденствуващи“ – Вие сте 
едничкият, който не изпада в маниерност“. 

Трудно е да съизмерваме тежестта на критическите 
оценки на откривателя и ментора от „Мисъл“ с тази на ми‑
нистъра на народното просвещение, изпратил поета в Нанси 
и Париж и с това провокирал сътворяването на „Безсъници“. 
Със сигурност обаче в съдбата на Яворов, белязана с траги‑
зъм, но и с гениални поетични творби, няма случайни екзис‑
тенциални срещи или непромислени творчески избори. Затова 
век по‑късно всяко поколение търси огледалните отражения 
на своите видения, блянове и кошмари в лирическите лабирин‑
ти на „Безсъници“. 

9 Шишманов, Ив. Яворовите „Безсъници“.  – Златорог, ХХ, 1939, № 8, 
с. 405.
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Наблюдения върху публицистичния 
стил на П. К. Яворов

В каноничното пространство на българската литература 
повече от век е наложен митът Яворов – обречен на по‑

езията, на любовта, на Лора и на смъртта. Този текст ще 
маркира контурите на един негов по‑маргинален творчески 
портрет – на публициста. Литературните и театралните 
рецензии, кратките коментарни бележки, разглеждани и из‑
вън социокултурния контекст на своето време, не са небреж‑
ни публицистични текстове, задоволяващи публичната суета 
на автора. Те критично, иронично или утвърдително обгова‑
рят актуални културни събития, коментират творби на пи‑
сатели от тесния кръг на приятели и сподвижници или влизат 
в напрегнати полемични отношения.

Яворов няма претенцията, че създава класически в своята 
логическа подреденост и аналитична интерпретация тексто‑
ве. Те са по‑скоро диалогично отворени, есеистични фрагмен‑
ти, композиционно структурирани като виртуозни словесни 
мозайки, в които всеки образ, всяка метафора, всяка оценка 
са дълбоко промислени и емоционално съпреживени. Положени 
във фактологично‑документална плоскост, те аргументи‑
рано внушават личната позиция на автора и отправят ясни 
послания. Рецензиите и критическите бележки на Яворов са 
много лични, защото изразяват сложния му творчески свят, 
белязан от почит и респект към традицията, но със стремеж 
за оттласкване от нейните водещи художествени тенденции 
и с ясно заявена амбиция за оразличаване от емблематичните 
имена на съвременността. Критическите сюжети на Яворов 
се вписват в жанровите норми, които времето е наложило, но 
създават и едно разпознаваемо, оригинално пространство, за‑
щото, макар и без да го заявява натрапливо, той поставя един 
същностен въпрос – как бързо изтичащото екзистенциално 
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време се превръща (или не успява) във вечност чрез творчест‑
вото. 

Театралният и литературният критик Яворов не насто‑
ява да формулира тези – непроменливи в своята истинност 
или абсолютни в своята обективност. Тук неговият автор‑
ски Аз не е така самодостатъчен и властен, не е дистанциран 
или отчужден от читателя, както в поезията. Той композира 
своите текстове като своеобразни драматургични миниатю‑
ри, в които смисловите акценти са графично маркирани в от‑
делни сцени, а ефектните паузи подсилват психологическия 
ефект на търсеното внушение. Публицистичният Аз на Яво‑
ров носи силна емоционална енергия, защото читателят не 
просто трябва да бъде убеден в дадена оценка, той трябва да 
бъде въвлечен в общо естетическо преживяване. Блестящото 
му есе за „Сън за щастие“, което всъщност е текст върху по‑
щенска картичка, започва така: „Аз бих желал да беше изпле‑
тен от мене тоя благоуханен венец от лъчезарни цветя, за да 
го сложа като царствен дар върху главата на безименницата, 
която обичам“1. Той е патетичен и пристрастен, когато пише 
за своя идеал в живота и в поезията – Ботев, убеждавайки сво‑
ите съвременници защо трябва да бъде опазена „Паметта на 
един страдалец поет, образът на един пламенен борец, името 
на един идеален човек“2. Думите му звучат като ритуални за‑
клинания, когато оценява делото на Петко Славейков, който 
според него „създаде един език и кръсти една литература“3. 
Четени не в хронологията на тяхното публикуване, а като 
концептуална цялост, тези текстове са същностна част от 
естетическото и културно мисионерство на кръга „Мисъл“. 

Първите рецензии на Яворов за театрални постановки, 
макар и доста информативни и без задълбочено аналитично 
вглеждане, маркират редица проблеми около рецепцията на 
български и чужди пиеси в началото на ХХ век. Те поставят и 
важни, малко коментирани тогава въпроси за сценичното по‑
ведение на актьорите, за декорите и художествената стой‑

1 Яворов, П. К. Събрани съчинения. Т. 4. Критика. Публицистика. София: 
Бъларски писател, 1979, с. 132.
2 Яворов, П. К. Петко Рачев Славейков. – Мисъл, ХІІ, № 2, 1902, с. 120. 
3 Яворов, П. К. Събрани съчинения. Т. 4, с. 122. 
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ност на драматургичния текст. Публикувани под псевдонима 
Отело в рубриката „Театрални бележки“ на в. „Демократ“4 
тези кратки критически отзиви допълват творческата му 
биография и са щрих към историята на българския театър. 
Различен обаче е неговият подход в статията за „Самодива“5 
на Петко Тодоров. В нея той не разглежда пиесата през оп‑
тиката на драматургичния жанр, а оценява естетическите 
качества на текста, който прави оригинален синтез между 
традиционната народопсихология и митофолклорния сюжет. 
Критическите анализи на Яворов убедително показват, че 
отклоненията от жанровия модел не омаловажават новатор‑
ския дух на пиесата, който радикално отрича традиционните 
норми и успешно експериментира с поетиката на една модерна 
драма, за която българската публика в началото на века се 
оказва неподготвена. 

В кръга „Мисъл“ поетът определено не би могъл да има 
самочувствие на литературен критик, но с основание твърди: 
„Аз съм театрален критик и съм разложил толкова драми...“6. 
Той наистина умее да „разлага“ драматургичните творби, 
ефектно реконструира механизмите на сюжетното случва‑
не, виртуозно владее интелектуалната игра на символни пос‑
лания, аналитично изследва психографията на героите. На‑
пример – паралелно представяйки „Две нови български пиеси“7, 
Яворов метафорично очертава основополагащия за естети‑
ката на „Мисъл“ сблъсък между млади и стари в „Зидари“ на 
П. Тодоров и „Към пропаст“ на Иван Вазов. Неговата теза е, че 
новото все още е сянка, вградена в традицията, че бляновете 
за модерна драма остават неразбрани от консервативния вкус 
на публиката. Именно това прави толкова труден прехода от 
социалните сюжети към психологическата саморефлексия на 

4 Яворов е автор на рецензии за пиесите „Йезуитът и неговите въз‑
питаници“.  – Демократ, № 10, 17.11.1905, с.  4; „Справедливост“ (№ 11, 
24.11.1905, с. 4); „Галеото“ и „Професорът“ (№ 13, 8.12.1905, с. 3–4); „Биб‑
лиотекарят“ (№ 16, 30.12.1905, с. 4).
5 Яворов, П. К. П. Ю. Тодоровата „Самодива“. – Демократически преглед, 
ІІ, 1904, № 16, с. 375–376.
6 Яворов, П. К. Две нови български пиеси.  – Мисъл, VІІ, 1907, № 9–10, 
с. 725.
7 Пак там, с. 724–747.
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личността, от историческата реалност към символно‑алего‑
ричния художествен свят. Но тази кратка рецензия е ценна и 
с това, че Яворов сравнява не само литературните текстове, 
а и сценичните реализации на двете драми, анализира режи‑
сьорската работа, която все още не представлява интерес за 
театралната критика. И двете пиеси са поставени от чешкия 
режисьор Йозеф Шмаха, който прекрасно използва ефектите 
на професионалната сценография, но не е успял да улови на‑
ционалния колорит и чрез него да изведе посланията на двете 
толкова различни като естетика пиеси.

Постановката на „Вуйчо Ваньо“ (1908) от А. П. Чехов, 
привлича интереса на Яворов не само защото е режисирана от 
Пенчо Славейков8, а и защото драматургичният текст синте‑
зира неговите търсения за сложно и многоаспектно сюжетно 
действие. Рецензията, наред с традиционния тогава кратък 
преразказ, задава критическата парадигма на един модерен ана‑
лиз на пиесата, като поставя акцент върху очевидно най‑силно 
въздействалите му сцени – на измамната хармония в семей‑
ния живот, под която се крият коварни тайни, потиснати 
страсти и набъбнали конфликти. Тези идеи се оказват продук‑
тивна провокация за драматурга Яворов, който талантливо и 
оригинално ги реализира и в собствените си пиеси. Най‑отчет‑
ливо асоциативният творчески диалог с Чехов е осъществен в 
сюжета на „Когато гръм удари, как ехото заглъхва“.

Работата си като артистичен секретар на Народния те‑
атър поетът приема не просто като служба, а като опит за 
разчупване на естетическите традиции и на бюрократичната 
нормативност. В редица драматургични анализи и вътрешни 
рецензии той се опитва да създаде и наложи високи художест‑
вени критерии при утвърждаване на репертоара на единст‑
вения тогава театър. Особено интересни са драматургич‑
ните разбори, които прави Яворов. Те продуктивно спояват 
психологическото проникване в характерите и мотивациите 
на героите с изграждането на един възможен модел на ак‑
тьорска интерпретация. В тези текстове той категорично 
настоява за използване на правилен и чист български език в 
постановките, за художествени преводи от оригинала, а не 
8 Яворов, П. К. Събрани съчинения. Т. 4, с. 112.
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за своеволни побългарявания чрез преразкази и съкращения на 
чуждите пиеси. Една от заслугите на Яворов към исторята на 
българския театър е, че неговите текстове опазват паметта 
за актьорското изкуство. Всяка роля е акт на сътворение и 
съпреживяване и всяко представление я руши и отново съгра‑
жда. Актьорската игра е като рисунка по вода – красива, не‑
повторима, нетрайна и Яворов не само я коментира и оценява, 
но и приема като своя мисия да я съхрани чрез словото. Във 
всяка негова рецензия, бележка или разбор образите, които 
изграждат актьорите, са обект на специално внимание. По‑
ложително или отрицателно конотирани, актьорските пре‑
въплъщения не само много проникновено са анализирани, те 
визуално оживяват пред читателите. Именно това превръща 
тези текстове в ценни микросюжети, които носят обектив‑
на, но и колоритна информация за процесите, които протичат 
в българския театър и в други сродни културни полета.

Особено любопитен е един по‑малко известен публици‑
стичен текст на Яворов, който изненадва с нетипични за не‑
говия стил есеистични изповеди. Социалният бич на времето 
„Туберкулозата“9, Яворов използва като повод да заяви сво‑
ята дълбоко осмислена екзистенциална убеденост: „Аз ня‑
мам нищо против туберкулозата, защото намирам полезна 
смъртта в младост: без болестите много красота и поезия 
в живота би липсвала“. Странна е тази апология на бавната, 
мъчителната, негероичната смърт, но по‑важно е това фор‑
мулирано като неизбежност, като съдбовен знак предчувст‑
вие: „Аз нямам нищо против туберкулозата и желая за себе 
си – смърт на младост“.

Красотата – дар, измама, идеал, обречена на телесната 
тленност или на вечността на изкуство. Елегантно и але‑
горично Яворов задава тези въпроси в краткия коментар 
„Красотата“10 по повод избора на най‑красивата жена за 1909 
година. Любопитен факт е, че второто място е за Лора Кара‑
велова‑Дрянкова. Столичното журналистическо дружество 
обявява резултатите от конкурса, като между снимките на 

9 Яворов, П. К. Туберкулозата. – Утро, II, № 413, 27.03.1912, с. 2.
10 Яворов, П. К. Красотата. – В: Яворов, П. К. Събрани съчинения. Т. 4, 
с. 174.
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дамите, заели трите почетни места, са публикувани стихове 
на И. Вазов, П. П. Славейков, афоризми на Ив. Ст. Андрейчин и 
размисли на П. Ю. Тодоров. Ето какво споделя Яворов, който 
безспорно е имал публичната слава на естет, почитател на 
красотата: „Мене е чужд класическият идеал за женска кра‑
сота, който се удаваше да бъде въплътен в мрамора. Само му‑
зиката може да загатне виденията на днешния мъж. В ясното 
утро на цивилизацията красотата беше видима. Сега захож‑
дат слънцата на всички култуве – и в здрача на настъпваща‑
та вечер, ние можем само да чувствуваме. Затова красотата 
някога беше един физически дар, а днес е една душевна способ‑
ност – едно изкуство“. И категоричното заключение, в което 
прозира онази невидима тогава, но съвсем ясна сега нишка на 
съдбата, която среща поета и красивата жена в живота и ги 
слива в смъртта: „Жената е длъжна да бъде хубава – и когато 
не е такава, причината е само в нейното неумение“.

Яворов умее красиво да играе със словото и чрез него да 
съгражда своите различни образи и с това да ни провокира да си 
припомняме по‑малко познати негови творчески и житейски 
роли. 
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Боян Пенев в „Златорог“

Известно е, че Боян Пенев през 20‑те години на ХХ в. публи‑
кува основно в „Златорог“. Той е част от устойчивото яд‑

рото на най‑тесния интелектуален и приятелски кръг не само 
на главния редактор Владимир Василев, но и на златорожка‑
та общност. Името, ерудицията, внушаващото достолепие 
присъствие създават толкова необходимия интелектуален 
авторитет на списанието, все още утвърждаващо своите 
суверенни периметри в динамичното и доста напрегнато от 
полемични сблъсъци и разнопосочни амбиции за естетически 
доминации културно пространство. Четени паралелно, ста‑
тиите на Б. Пенев, публикувани в „Златорог“, имплицитно ди‑
алогизират помежду си, последователно съграждат неговия 
аргументиран, но и полемично провокативен модел на нацио‑
налния духовен сюжет. Той подчинява своите критически и 
литературноисторически текстове на вече формираните му 
в лекциите теоретико‑методологически модели на анализ на 
отделни явления и на цялостния литературен процес. Те фраг‑
ментарно подреждат отделни парченца в панорамната кар‑
тина на българския литературноисторически наратив, която 
той замисля. 

Статиите на Б. Пенев, публикувани в списанието, които 
през последните десетилетия излязоха от мрачната сян‑
ка на забравата и забраните, без колебание определяме като 
основополагащи литературноисторически текстове. Об‑
зорни или посветени на отделни автори, макар и тематично 
необвързани, писани по конкретни поводи, те имат споява‑
що смислово единство. „Нашата интелигенция“1, „Основни 
чърти на днешната ни литература“2, „Превращенията на 

1 Пенев, Б. Нашата интелигенция. – Златорог, 1924, № 1, с. 3–30.
2 Пенев, Б. Основни чърти на днешната ни литература. – Златорог, 1921, 
№ 4–5, с. 225–249.
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Бай Ганя“3, „Меркантини, Ботев и Пенчо Славейков“4, „Хрис‑
то Ботев“5, „Литературните отношения и оценки на Алеко 
Константинов“6 – теоретично аргументират връзката меж‑
ду форма и съдържание, поставяйки акцент върху Автора, при‑
познат от него като „абсолютният субект“ на литература‑
та. Те маркират или обосновават всички онези идеи, свързващи 
тематичните ядра в неговата „История на новата българска 
литература“7. Трагичната съдба на Боян Пенев не позволява 
тя да се превърне в завършена, монументална, литературна 
история. Съставена от друг, макар и с дълбока почит и колеги‑
ална лоялност, тя не удържа концептуалната цялост на един 
цялостен персоналистичен литературноисторически сюжет. 
В същото време „История на новата българска литература“ 
носи препратки точно към неговите аналитични статии, 
полемични текстове и критически рецензии, публикувани в 
„Златорог“. Четени синнхронно, те могат да се разглеждат 
не само като смислова цялост, а като фундаментална исто‑
риографска визия, която задава един оттласкващ се от пози‑
тивизма, нов методологически модел. В него литературният 
историк не просто обозначава или анализира явленията, той 
чертае стратегии за развитие на литературния процес, но не 
като подражание, а като равнопоставяне с европейските ху‑
дожествени тенденции.

Ако се опитаме да очертаем литературоведския профил 
на Б. Пенев като автор в „Златорог“, с основание бихме могли 
да твърдим, че той е двузначно маркиран – на блестящия ли‑
тературен теоретик и аналитичен изследовател на истори‑
ческите и съвременните културни процеси, но и на страстния 
полемист с колоритен език и ефектен реторически стил. В 
неговите полемични текстове наблюдаваме една подчертана 

3 Пенев, Б. Превращенията на Бай Ганя. – Златорог, 1923, № 1, с. 22–33.
4 Пенев, Б. Меркантини, Ботев и Пенчо Славейков. – Златорог, 1926, № 
5–6, с. 240–244.
5 Пенев, Б. Христо Ботев. – Златорог, 1920, № 5, с. 81–115. 
6 Пенев, Б. Литературните отношения и оценки на Алеко Константи‑
нов. – Златорог, 1926, № 4, с. 151.
7 Пенев, Б. История на новата българска литература. Т. 1–4. София: Ми‑
нистерство на народното просвещение, 1930–1936; София: Български пи‑
сател, 1976–1978.
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комуникативна насоченост, която предпоставя композицион‑
ната им отвореност, множество въпроси, отправени не само 
към адресата‑опонент, а и към читателя. Той провокира, ре‑
пликира, насочва и всъщност управлява доводите и контраар‑
гументите, защото чрез него авторът проверява позициите 
си. Това изисква според класическите закони на реториката, 
които Б. Пенев блестящо владее, бегло маркиране на фактите, 
подкрепящи чуждата теза, и разгърнато обговаряне на собст‑
вената концепция. Тук критикът умело разбърква езиковите 
пластове, подреждайки един ефектен словесен пъзел от лите‑
ратурнокритически интерпретации, разговорни реплики, за‑
помнящи се игрословици, остроумни, но и твърде саркастични 
понякога. Те поставят смисловия акцент и възбуждат вни‑
манието на читателя. В разгръщане на текстовото прост‑
ранство той обстойно анализира проблема, маркира неговата 
история, но и го полага в актуалното социокултурно насто‑
яще. Така авторът покрива полето от възможни подходи към 
текстовете на своя опонент и умело очертава хоризонта 
на очакване на своите читатели. Той с лекота преминава от 
зоната на аналитичната интерпретация в полето на зре‑
лищността, иронично обговаряйки тезите и създавайки гро‑
тескни портрети на своите вербални врагове. Настоявайки 
на логическата подреденост на полемичното пространство, 
Б. Пенев предлага не само емпиричния порядък на отричащи‑
те факти, но и прави ярки психологически характеристики на 
своя опонент, дискредитирайки както неговата естетическа 
и идейна парадигма, така и личността му. В тези своеобразни 
интелектуални наказателни акции той въвлича читателя в 
играта на подозрения и намеци; енигматични значения и разо‑
бличения, налага своя твърде императивен полемичен дискурс. 
Неговият обективен, дистантен литературноисторически 
стил е в контрастна опзиция с полемичния Аз. 

В обзорните статии, публикувани в „Златорог“, върху 
непоклатимия фундамент на прецизно проучените факти 
Б. Пенев изгражда убедителна литературоведска концепция. 
В полемичните си статии обаче този учен ерудит издава при‑
съди, които нямат давност в историческото време. Една от 
емблематичните илюстрации за това е полемика между Б. Пе‑
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нев и Людмил Стоянов, която ражда формулата „литерату‑
рен плут“. Рецензията на професора за новоизлязла антология, 
озаглавена „Русский Парнас“8 не предвещава такъв огромен ли‑
тературен скандал. Статията респектира с аналитичното 
познаване на руската поезия, с нейното точно ситуиране в 
културно‑исторически контекст. Критикът има аргумен‑
тирани възражения по формалния принцип за подреждане на 
включените автори. Това според него нарушава перспектива‑
та на литературното развитие, размества естетическите 
критерии според субективните вкусове и деформира реалните 
стойности в руската поезия. Б. Пенев твърди: „Да приравниш, 
макар и косвено, Брюсова и Лермонтова, да поставиш Бунина 
по значение по‑долу от Брюсова, дори от Кузмина и Зинаида Ги‑
пиус, то значи да си заслепен от литературни предубеждения 
или пък да си лишен от поетически усет“. Тази статия, и още 
по‑точно този фрагмент, предизвиква бурното възмущение 
на Л. Стоянов, който безапелационно обявява Б. Пенев за „не‑
вежествен критик“9, формула, която обаче не остава в кул‑
турната памет, а само предизвиква иронично‑снизходителни 
усмивки към нейния автор. 

Но Л. Стоянов предпочита да доказва своята „присъда“, 
а не да използва естетически аргументи. За него професорът 
е „мумия, заспала в съзерцание на своята древност“, „книжен 
вампир“, „чернокнижник – мъчител на мъртъвците“, дори и 
„литературен гробар“. Б. Пенев дълго и педантично подготвя 
своя отговор, с който няма за цел да се защити – това той смя‑
та за унизително, а да изобличи и заклейми плагиатството на 
Л. Стоянов и чрез него да обозначи едно явление, на което той 
дава ефектно определение – „литературен плут“10. Без да щади 
достойнството на Л. Стоянов, със сравнителен текстоло‑
гичен анализ, лаконично и убедително критикьт показва не 
просто близостта със стилистиката, идеите и образност‑
та на Брюсов, а буквалното им повторение в стиховете на 
българския поет. Критикът налага тази вече архаизирана и 
трудноразбираема сега формула за плагиатство, която през 

8 Пенев, Б. Нова руска антология. – Златорог, II, 1921, № 1–2, с. 95.
9 Стоянов, Л. Един невежествен критик. – Развигор, I, № 48, 2.12.1921.
10 Пенев, Б. За литературния плут. – Златорог, ІІІ, 1922, № 1, с. 103–149.
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20‑те години на ХХ в. е изключително популярна и провокира 
тежки последствия с дълга давност върху екзистенциалната 
и творческата съдба и на двамата участници в полемиката.

За съжаление, в обширната си статия Б. Пенев също не се 
придържа към академичния, аналитичен и обективен тон и се 
увлича в злъчни характеристики. Поетьт е наречен „самоза‑
блуден графоман“, чието нещастие е в неговата „бездарност и 
безличие“. И още: „идолопоклонник“, „неизлечим клептоман“; 
стилът му е „пъстра дрипа, която трябва да прикрива него‑
вата хилава мисъл, неговото безпомощно въображение и осо‑
бено безграничното му невежество“.

Цитирам тези колоритни сравнения не от страст към пи‑
кантната литературна клюка, а защото те са твърде харак‑
терни за българските полемични взаимоотношения. Стати‑
ята на Л. Стоянов излиза в „Развигор“, въпреки че по спомени на 
Тодор Боров проф. Балабанов не е споделял мнението на поета. 
Той я публикува, защото това е косвен удар срещу „Златорог“, 
с който литературният вестник е в ожесточена полемика, 
но текстът е и опит за дискредитиране на университетския 
му колега, написал унищожителна статия срещу превода на 
„Фауст“11. Б. Пенев тогава е най‑близкият сътрудник на списа‑
нието, който с името и ерудицията си му дава солидна подкре‑
па и авторитет. Неговата разгърната студия, естествено, е 
отпечатана в „Златорог“, но от нея, ако съдим по писмо на Вл. 
Василев до Николай Лилиев (по това време поетът е сътруд‑
ник на Никола Михов във Виена), главният редактор също не 
е доволен, защото надеждите му за окончателна разплата с 
„Развигор“ не се оправдават. Той трудно се примирява с това, 
че Боян‑Пеневата статия отнема цялата книжка и че за Л. 
Стоянов трябва да се напишат цели три коли.12

Въпреки множеството самооправдания и обвинения, въп‑
реки авторитетната защита на Иван Радославов символис‑
тичната поезия на Л. Стоянов остава под знака на съмнения‑
та и подозрението. Това пък се превръща в една от причините 

11 Пенев, Б. Българските преводи на „Фауста“. – Мисъл, ХVІІІ, 1907, № 1, 
с. 58.
12 Константинов, Г. Николай Лилиев всред своите приятели : Биография 
на поета по случай 10 г. от смъртта му. София: Бълг. писател, 1971, с. 188. 
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за поредната му идейна метаморфоза и поредното отричане 
от собственото му минало. И върху паметта на Б. Пенев пада 
сянката на този конфликт. Това безмилостно изобличение в 
плагиатство на един от любимите поети на комунистическа‑
та власт в годините на тоталитаризма се превръща в основ‑
на причина за маргинализиране на неговото основополагащо 
присъствие в българската литературна история. 

Интересно обаче е да се проследи и посмъртното битие на 
Б. Пенев в „Златорог“. Споменът за него не е така ритуално 
митологизиран, както паметта за Яворов в списанието. Вне‑
запната му смърт предизвиква трагичен емоционален срив в 
златорожката общност. През 1927 г. списанието посвещава 
бр. 7–8 на личността и делото на приятеля, колегата, учителя 
Б. Пенев. Проф. Александър Теодоров‑Балан с горест и огромно 
уважение си спомня „За моя другар в университета“13. Чуждес‑
транните учени Йозеф Пата14, Станислав Слонски15 и Андре 
Мазон16 очертават неговия творчески портрет, посланията 
на неговата културна мисия като медиатор между литера‑
тури и исторически епохи, спомнят си за неговото ярко ли‑
чностно присъствие. Ще цитирам само заглавието на текста 
на Йозеф Пата – „Покосеният воин“, което побира и трагизма 
от внезапната загуба, и проникновената характеристика за 
човека Б. Пенев. Публикувани са биографични бележки от Спи‑
ридон Казанджиев, а библиографски литературното наслед‑
ство на професора е представено от Борис Йоцов. Статията 
на Георги Цанев „Боян Пенев като литературен историк и 
критик“17 е жест на колегиална почит и обективна критиче‑
ска оценка. В нея за първи път се очертава авторитетното му 
присъствие в съвременното културно пространство, анали‑
тично са обосновани качествата на Б. Пенев като комплексен 
изследовател, който обединява поредица от социални, поли‑

13 Теодоров-Балан, А. За моя другар в университета.  – Златорог, VIII, 
1927, № 7–8, с. 296.
14 Пата, Й. Покосеният воин. – Златорог, VIII, 1927, № 7–8, с. 335.
15 Слонски, С. Боян Пенев и Полша. – Златорог, VIII, 1927, № 7–8, с. 332.
16 Мазон, А. За Боян Пенев. – Златорог, VIII, 1927, № 7–8, с. 339.
17 Цанев, Г. Боян Пенев като литературен историк и критик. – Златорог, 
VIII, 1927, № 7–8, с. 339.
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тически, биографични и художествени сюжети в един разгър‑
нат литературноисторически наратив 

В своето есе „Творческите импровизации у Боян Пенев“18 
Владимир Василев говори за неговата мистична душа, в която 
емоциите и познанията се „утаяват като първичен елемент 
в нейната структура и въздействието им бе така тъмно и 
хаотично, че никакви логики не можеха да ги мотивират и ни‑
кои психологии да ги обяснат. Само в езика на музиката те 
намираха своето съответствие“. За часовете при професора, 
респектирал своите студенти с необозрими познания и хариз‑
матично въздействие си спомня Слава Щиплиева19. Краткият 
спомен на Константин Щъркелов20 очертава един по‑малко 
познат образ – на туриста Боян Пенев, който има мечта да 
покори „Върха на бурите в Пирин“. Жестове на почит към не‑
говото дело са и рецензиите за трите тома на „История на 
българската литература“ съответно от Георги Константи‑
нов21, Стефан Младенов22 и Александър Филипов23, поместени 
през ХІІІ и ХІV годишнина на „Златорог“. Те оценяват приноса 
на Б. Пенев като изследовател, който създава обективни ли‑
тературноисторически разкази, защото ги полага на солидна 
документална основа, но и аналитично интерпретира худо‑
жествените процеси, случващи се в динамично развиващата 
се българска литература през един дълъг период, наситен със 
сложни естетически трансформации и с драматични социални 
и политически катаклизми. Владимир Василев публикува в сво‑
ето списание още един текст за своя близък сътрудник и верен 
сподвижник в много творчески, издателски и екзистенциал‑

18 Василев, В. Творческите импровизации у Боян Пенев. – Златорог, VIII, 
1927, № 7–8, с. 325.
19 Щиплиева, С. В часовете на Боян Пенев. – Златорог, VIII, 1927, № 7–8, 
с. 312.
20 Щъркелов, К. С Боян Пенев в планината. – Златорог, VIII, 1927, № 7–8, 
с. 323. 
21 Константинов, Г. История на новата българска литература. Т. ІІ от 
Боян Пенев. – Златорог, XIV, 1933, № 5, с. 287.
22 Младенов, С. История на българска литература от проф. Боян Пенев. – 
Златорог, XII, 1931, № 4, с. 192.
23 Филипов, А. История на новата българска литература. Т. ІІІ от Боян 
Пенев. – Златорог, XIV, 1933, № 9, с. 390.
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ни изпитания. Заглавието „За Боян Пенев“24, а и посланието 
на спомена носят една съзнателно овладяна емоционалност 
и дори леко стъписваща дистантност, но тя е характерна за 
стила, който очевидно си налага като матрица редакторът, 
когато пише за всички, напуснали трагично и твърде рано най‑
съкровеното му приятелско и духовно обкръжение. 

В контекста на онази сложна, субективно обременена пси‑
хологическа рефлексия, която творческата личност проявява 
като преживяване на своето присъствие в актуалното социо‑
културно битие, интересен е подборът, който той прави на 
откъси „Из Дневника“25 на Б. Пенев. В. Василев обаче избягва 
точно това поле на интимно споделяне или откровени, поня‑
кога не особено ласкателни коментари и негативни оценки на 
добре познати литературни персонажи. Редакторът прециз‑
но и прозорливо гради паметта за личната и интелектуална‑
та биография на Б. Пенев. Текстовете следват хронологията 
на търсенето, създаването и прилагането на различни негови 
подходи към литературата и към другите изкуства и синте‑
зирането им в обща концептуална структура. Именно тук 
виждаме как основавайки се на все по‑комплексното и задъл‑
бочено осмисляне на модерните тогава идеи в хуманитарното 
знание, той оформя своята методология на литературен кри‑
тик и историк. Те дават ключ към разбиране на последовател‑
но изпълняваната роля на арбитър, злостно оспорвана от не‑
говите съвременници в редица полемични текстове. От тази 
позиция обаче той, от една страна, последователно санкцио‑
нира или поощрява художествени явления и естетически тен‑
денции, а от друга, създава регламенти за тяхното историче‑
ско социокултурно ситуиране. Ето няколко фрагмента: „Един 
художник не трябва да се цени за това, че „рисува живота, 
тъй, както си е“. Това не е кой знае каква похвала за него... Из‑
куството е освобождение от гнета на действителността. 
Художникът възпроизвежда не действителността около себе 
си, а действителността в себе си. Действителността око‑
ло него никога не трябва да бъде цел на възпроизвеждането, а 
средство, за да изтъкне той една друга действителност – по‑

24 Василев, В. За Боян Пенев. – Златорог, XIII, 1932, № 6, с. 265.
25 Боян, П. Из Дневника. – Златорог, XI, 1930, № 5, с. 238–246.
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съдържателна и по‑значима, вътрешната действителност, 
действителността на душата“. Или: „Мнозина художници и 
поети възстават срещу художествената критика, отричат 
я, мразят я, искат да я унищожат. Те не виждат в критика 
читател, а заклет враг. Би трябвало да виждат те в критика 
читател – по‑интелигентен от други читатели, с по‑развит 
поетически усет – един читател, който като изразява себе 
си, в същото време говори за неколцина, за мнозина, които не 
умеят да говорят като него, да чувстват естетически, както 
той чувства, но са съгласни с него и намират, че той завърше‑
но изразява техните мисли и чувства.“

Този текст се опита да маркира някои от творческите 
роли на Б. Пенев в „Златорог“, както и обективните литера‑
турнокритически и субективните биографични сюжети, през 
които годишнините на списанието ни превеждат, очертавай‑
ки параметрите на културната памет за него. Анализирайки 
неумолимия ход на историческото време с неговите видими и 
невидими форми на забрава, в Дневника Б. Пенев си пожелава: 
„Желал бих нашите потомци да си спомнят не за завършени‑
те и незавършени дела, а за волята вложена в тях. Ще имат 
ли право да ни съдят някога онези, които не са имали нашата 
воля, които не са ни превъзмогнали с волята си? Аз не бих же‑
лал техният съд. Зад историята има нещо, за което не е дос‑
татъчен един обикновен поглед. Това е животът ни, и който 
не го съзре, няма право да ни съди“26.

Със сигурност златорожката общност не допуска ома‑
ловажаване на творческото дело на Б. Пенев, не успява да за‑
пълни и огромната екзистенциална празнина, която остава 
след него. Но и не провокира поддържането на паметта за не‑
говата литературна личност така последователно и неот‑
клонно, както това се случва с посмъртното битие на Пенчо 
Славейков или Пейо Яворов. Може би механизмите на съгра‑
ждане и утвърждаване на паметта дори в културна институ‑
ция като „Златогор“ в известна степен се подчиняват на пуб‑
личния интерес или просто никога литературният критик и 
историк не може да придобие онзи загадъчен, мистичен ореол, 
който поетите притежават. 
26 Пак там, с. 243.
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1921 – незавършените  
житейски сюжети на Иван Вазов

Обръщането не към творческите, а към личните сюжети 
на Иван Вазов през последната година от живота му не 

е продиктувано от вкус към пикантните истории, а от ли‑
тературноисторическо любопитство как големият писател 
твори себе си в най‑интимната форма на публичното общу‑
ване – писмата. Те са изповед, моментна картина, приятелско 
споделяне. Те изразяват автора им чрез възвишени любовни 
послания или чрез ежедневни битови проблеми и все пак в 
тях остават едни тайнствени, неразбираеми за нас полета, 
който могат да бъдат разчетени и емоционално преживени 
единствено от адресата. Съхранени в архиви или публикувани, 
писмата се използват като илюстративно‑доказателствен 
материал за дадена теза, разказват биографични истории, 
допълват с важни щрихи социалната роля на литературна‑
та личност, създават персоналистични генеалогии. Писмата 
подреждат пъзела на една фрагментарна, субективно коно‑
тирана биография на писателя. В конкретния случай тя е с 
неочакван трагичен финал и с очаквано посмъртно битие във 
вечността.

В хронологията на 1921 година 42‑те писма на Вазов са да‑
тирани от 2 януяри до 19 септември. Те очертават няколко 
литератноисторически сюжета, които не са изненадващи, за‑
щото имат многолетна давност: първия – епистоларните лю‑
бовни послания към Евгения Марс; втория – най‑разгърнатия 
наратив, създават писмата до проф. Иван Шишманов, тре‑
тия, доста скучен както всяка семейно‑битова информация, 
в която няма конфликт – до сестра му Въла (Вълка Вазова‑
Фетваджиева) и четвъртата линия всъщност е доста коло‑
ритна, макар и бегло щрихирана, защото маркира ежедневно‑
деловите контакти на Вазов. 
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Първото писмо, от първия ден на годината, задава тона 
на цялата кореспонденция с Евгения Марс, а това е безмерно 
„угнетение“ и трепетно очакване на поредната среща. „Люб‑
веобилното ми сърце“, казва той, е разтерзано от неистовата 
нужда за разтуха „и такава намирам само в беседи с моята 
добра приятелка“. С дискретно обиден тон, който прозира в 
цялата им кореспонденция, Вазов напомня, че всичко това е 
казвал многократно. Но това не му пречи отново да отправи 
смирената молба за „няколко думици – те действат на мен 
най‑вълшебно“.1 През 1920  г. са отминали тържествените 
чествания на неговия 70‑годишен юбилей. Общественото 
внимание, всенародната любов, обгърнали като аура все по‑
самотната, но и твърде суетна фигура на Патриарха на бъл‑
гарската литература, са вече мил, но все по‑далечен спомен, а 
той има все по‑голяма нужда от всекидневна топлота и съпри‑
частност, а както все по‑натрапливо се усеща в други писма, 
и от реално обгрижване. Психологическото му равновесие и 
през следващите месеци се лута между „безкрайната тъга“, 
„изгубеното душевно спокойствие“ и спасителната надежда, 
че „само твоята душа е способна да ме излекува от недъга ми“2.

Поетът последователно изграждал представата за мону‑
ментална творческа фигура на достолепно и някак недосегаемо 
от житейските превратности лично присъствие, но приема 
своята любов към Женичка като телесна болка и физическа 
травма. От нея „лечебно може да го възроди“ само свръхес‑
тествената сила на чудото, което ревниво пази неговият ан‑
гел‑хранител, неговото божество и идол – такъв възвишето 
каноничен образ очертава поетът на „жената с лъчезарния лик, 
която съм обоготворявал, която обоготворявам“3. И след това 
почти саморазрушително разтваряне в нейния „омаен поглед“ 
и „нежна усмивка“ някак рязко идва трезвата самооценка: 
„Чувствам, че съм негли смешен на тая възраст да изпадам в 
такова юношеско увлечение“. И един може би не съвсем малова‑
1 Вазов, Ив. Писмо № 938. – В: Вазов, Ив. Събрани съчинения. Т. 22. Писма 
1909–1921. София: Български писател, 1979, с. 222. (Нататък в бележките 
ще бъде отбелязвано цитираното писмо със съответния номер и страни‑
цата по това издание.)
2 Писмо № 957, с. 237–238.
3 Писмо № 938, с. 237.
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жен детайл от гледна точка на раздвоението между изповедно‑
то и прагматичното в писмата му до Евгения Марс. Ако Вазов 
е бил уверен, че неговите песни „все ще се четат“, въпреки пре‑
вратностите на времето, то вероятно е подозирал, че и него‑
вите писма няма да останат скрити от любопитни читатели, 
така че единствено до сестра си той си позволява да се подпис‑
ва „Иван“, а дори след съкровено‑любовните словесни жестове 
към Евгения Марс той се подписва „И. Вазов“, а понякога „Иван 
Вазов“, като рядко прибавя „твой“, а още по‑рядко „най‑сърдеч‑
ни поздрави и целувам ти ръката“. Безсънните нощи, населени 
със „зловещи сънища, ... че си избягала нейде през морето и си 
ме оставила тук сиротен и нещастен“4, преминават в утринни 
настоятелни молби: „Тъй само ще се успокоя, не ми отказвай, 
драга Женичка, тая милост“ или в малко по‑категорично зая‑
веното: „Затова, настоятелно те прося да дойдеш утре преди 
обяд у дома да се разговорим“5. 

Изваждайки писмата, разменени през 1921 г. между Вазов 
и Евгения Марс от контекста на цялата им коренспонденция, 
виждаме, че от една страна, той е постоянно изкушен да спо‑
деля своето възхищение към „своята мила, нежна, възхити‑
телна другарка“, да я обсипва със своята обич. Но в същото 
време те неизменно преливат от натрапливи самосъжаления 
за самотния живот, който е „тъй пуст и скръбен, без топлин‑
ка на предана душа, дните са тъй дълги и монотонни, неозаре‑
ни от лучезарното чувство на идеалната дружба, каквато е 
нашата“6. Последното писмо в тяхната кореспонденция е от 
19 септември. То е и най‑ведрото, в него има особен оптими‑
зъм, нетипично изтласкване на лошите мисли, пренебрегва‑
не на страховете от всички духовни и телесни болки, които 
Вазов най‑често хиперболизира и с удоволствие споделя. То е 
изпълнено с „тиха радост“ от срещата в четвъртък. Не бих 
искала да коментирам дали срещата се е случила – очакваният 
от него ден е фаталният 22 септември. 

Вторият разказ дооформя мозайката на отношенията 
между Иван Вазов и проф. Иван Шишманов. В разменените 

4 Писмо № 937, с. 221.
5 Писмо № 974, с. 249.
6 Писмо № 977, с. 251–252.
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писма авторът вече не е доминиращ, маркираната лична ин‑
формация е ситуирана в актуален социално‑политически или 
културен контекст, който очевидно е важен за адресата. 
Началото на годината е под знака на Сборника, който трябва 
да бъде издаден след юбилейните тържества и това е червена 
нишка, която преминава през кореспонденцията им до края. 
„Прослава на Ивана Вазов“ излиза през април, след „херкулесо‑
вия труд и търпение на тоя неуморен Чилингиров“7. Шишманов 
е информиран за всяка стъпка по подготовката и издаването 
на книгата, защото той, след самия Вазов, има най‑важната 
роля за утвърждаването му като силна, основополагаща ли‑
тературна личност. Професорът е приел като своя мисия да 
го подкрепя и насърчава да твори себе си, да извайва своя публи‑
чен образ във всички възможни пространства на реализация, 
във всеки жест на творческото и житейското поведение. И 
Вазов му отвръща с това, което той всъщност най‑пестели‑
во дарява – приятелството. Той е единственият, истински‑
ят приятел след смъртта на Константин Величков. Затова 
всички писма до Шишманов са сърдечни, топли, изпълнени със 
загриженост и безкористни опити да му помогне – тогава про‑
фесорът е в чужбина, без работа и със здравословни проблеми. 
В новогодишното си писмо поетът му съобщава: „Имах среща 
с г‑н Омарчевски и говорихме за тебе. Мога да те зарадвам с 
известието, че министерския съвет те тъкми за предста‑
вител на България в Лигата на народите. По‑сполучлив избор 
от тоя – здраве. Очаква се само завръщането на г. Стамбо‑
лийски. Дано не мине лисица път на това прекрасно решение. 
Няма българин, който да не се радва от мисълта, че ти ще 
представляваш България там. Ще следя и пак ще ти пиша“8. 
Но както разбираме от следващите писма, „коварната лисица“ 
все пак е пресякла пътя на този възможно най‑сполучлив избор 
и политическото решение, както обикновено се случва у нас, 
е друго. През март вече има нов вариант за назначение и Вазов 
бърза да обнадежди проф. Шишманов: „Ти ще бъдеш натоварен 
с неофициална мисия да пледираш на Запада чрез конференции, 
чрез срещи с меродавни лица, чрез европейския печат каузата 

7 Писмо № 946, с. 228–229.
8 Писмо № 940, с. 223–224.
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на България. С подобна мисия и други подходящи лица ще бъдат 
натоварени (между тях г. Стоян Михайловски). Предвиден е и 
нужният кредит за тая кампания. Тя скоро ще бъде организу‑
вана. Аз вярвам, че ти ще приемеш с готовност, ти ще бъдеш 
един от най‑полезните ратници в случая“9. Но и това не се 
случава. Вазов изпитва искрени угризения, че за пореден път е 
дал фалшиви надежди на своя приятел и се разкайва: „И сега се 
чувствувам в трудно положение пред теб“10. Но дори безспор‑
ният му авторитет пред министър Омарчевски не е достатъ‑
чен. Както разбираме от хронологията на кореспонденцията, 
за министъра е много по‑лесно да даде тържествен банкет в 
чест на юбиляря, на който да каже колко много „милее“ за про‑
фесора и да му изпрати сърдечни поздрави. Това със сигурност 
не носи политически риск, а е и много по‑евтино – дори банке‑
тът е даден с парите, които Юбилейният комитет е събирал 
от спомоществователи. Тази сага с безкрайните обещания 
и отлаганото решение продължава да бъде коментирана и в 
следващите писма. Вазов все така безпрекословно и напълно 
наивно вярва на обещанията на министъра, все търси някакви 
благовидни обяснения за липсата на категорична позиция от 
министър‑председателя (Александър Стамболийски), който 
„по принцип бил съгласен. Той още пази леглото (може би си чул, 
че той беше опасно заболял), и като се почувствува по‑добре, 
ще направи нужното разпореждане“11 или „той много те цени и 
уважава, ще те назначи, затова бъди спокоен“12. Буди уважение 
тази упорита последователност, с която поетът се опитва 
да помогне на своя приятел и чрез авторитета си да промени 
политическите игри и манипулации, но уви, развръзката на 
този сюжет е логична и съвсем очаквана от нас. Вазов е отча‑
ян: „Аз вярвах в обещанията и ти ги съобщавах. Постъпих глу‑
паво“, но все пак рицарски е готов да защити честта си: „Иде 
ми да се дуелирам с тоя (Омарчевски)“. И горчивото признание: 
„Но аз съм безсилен“13. Благородната мисия на най‑уважавания 

9 Писмо № 945, с. 226–227.
10 Писмо № 946, с. 228–229.
11 Писмо № 949, с. 230–231.
12 Писмо № 952, с. 233–234.
13 Писмо № 956, с. 236–237.
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български писател търпи очевиден крах, но той не може да до‑
пусне тъмната сянка на финансови недоразумения да надвисне 
над тяхната дълголетна дружба. От споменатия вече Юби‑
леен фонд, в който очевидно има много крупна сума, той иска 
да бъдат изпратени 10 000 лв. на вече бедстващия без никакви 
доходи в чужбина проф. Шишманов. Важно е да отбележим, че 
Фондът се управлява от Министерството на народното про‑
свещение, тоест отново се връщаме в същия омагьосан кръг 
от тържествени обещания и откровени лъжи. След като два 
месеца той е бил уверяван, че сумата е изпратена, в разгара на 
лятото пише на Шишманов: „Рекох да направя справка изпра‑
тени ли са 10 000 лева, както ми бе съобщено преди 2 месеца. 
И, о ужас! Забравили! Веднага си обясних неяснотата на тво‑
ите писма и тонът ти, който ме силно озадачаваше“14. Поне 
тук имаме щастлива развръзка – след един месец разбираме, че 
парите са пристигнали при професора, който се чувства тол‑
кова унизен, че не желае да ги приеме. И тук идва това толкова 
добре прикривано признание: „Те не са от министерството, а 
от Вазова, взети по молбата му из фонда на негово име. Вземи 
ги и никакви министерски мотиви не искай“15. 

Много клишета съпътстват оценките за личността на 
Вазов, те са толкова устойчиви, че зад тях се губи реалната 
личност. А той е бил любещ и уязвим; верен и безкористен; 
отдаден и обсебен от страхове. Просто с присъщата свен‑
ливост на патриархалния човек рядко е допускал другите до 
своята истинска същност. 

Следващият сюжет отново е обвързван с патриархал‑
ното, но като ясно обозначена семейна йерархия. В писмата 
до сестра си Въла Фетваджиева той е строгият, изискващ 
грижа и домашен порядък брат. Тонът е информативен, сух, 
повеляващ. Кодовите думи са: „ела“, „направи“, „изпрати“. 
Твърде императивно той призовава тя и семейстнвото ѝ да 
напуснат по‑бързо прохладния оазис на тетевенския Балкан, 
„не по‑късно от 20 август“, защото той се чувства „много 
угнетен тука (в София), горещините са ужасни. Много съжа‑
лявам, че не дочаках в Рибарица, ами си дойдох тъй рано. Но 

14 Писмо № 959, с. 239–240.
15 Писмо № 960, с. 240–241.
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да бия двудневен път пак не се решавам“16. Сестрата трябва 
да се чувства отговорна и някак виновна, че се е отдала на 
безметежна отмора, а той е лишен дори от грижата на слу‑
гинята Василка, която да му прави чай, да шета в къщата и да 
му донесе самобръснача, който му е „тъй потребен“17. И всяко 
от тези битови послания завършва с ритуалния подпис „твой 
брат Иван“. Сестрата едва ли би могла да забрави родовата си 
принадлежност, но това е сакралният знак на отговорност, 
който е доста бледа репродукция на властното присъствие на 
майката в живота на Вазов.

И последният разказ. Ежедневното битие на Народния 
поет е било изпълнено с отговорностите да одобри или от‑
хвърли някой ръкопис. Каква ли еуфорична радост е предизвика‑
ло неговото писмо във „възторжената душа“ на неизвестния 
днес г‑н Москов: „С удоволствие прочетох и стихотворението 
ви „Приказка“. Да живеете, младеж! Благодаря Ви!“18; насърче‑
нието към г‑н Иванов: „Ще изпратя стихотворението на в. 
„Мир“ с молба да бъде поместено“19 или до Р. Славов: „Сърдеч‑
но ви благодяря за хубавите съчувствени стихове. Пращам ги 
на в. „Напред“, дето вярвам да се напечатат“20. В писмата от 
тази последна година няма следа нито от високомерие, нито 
от отегчение, което някак естествено, поне според сегашни‑
те ни представи, би трябвало да изпитва класикът на българ‑
ската литература, вече увенчан с всенародна обич, творче‑
ско признание и всички възможни институционални почести. 
Напротив, той е най‑благосклонният, най‑толерантният 
ментор, който щедро поощрява дори безнадеждно бездарни 
поетически опити. Не зная дали това е едно сантиментално 
умиление пред младостта или щрих от онзи идеален публичен 
образ, който за Вазов, в края на пътя, става все по‑значещ.

Вероятно затова той отива и на ритуалното погребение 
на Пенчо Славейков и П. Ю. Тодоров на родна земя, въпреки 
че споделя с проф. Шишманов: „Те, особено първият, бяха мои 

16 Писмо № 962, с. 242.
17 Писмо № 963, с. 242.
18 Писмо № 884, с. 196.
19 Писмо № 883, с. 196.
20 Писмо № 880, с. 194.
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жестоки неприятели, но аз не обладавам способността да 
мразя по български и простих, както го бях казал в стихотво‑
рението „Прошка“ (в „Люлека ми замириса“)“21.

Този текст се опита да покаже не каноничния, а сложния, 
многозначния, различния образ на писателя, поставен на пие‑
дестал повече от век. Иван Вазов наистина носи патриарше‑
ското достолепие и олицетворява българските измерения на 
класическото в литературата, но той има много и различни 
лица и те със своята автентичност не го омаловажават, 
просто го правят по‑реален и по‑близък. 

21 Писмо № 960, с. 240–241.
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Спомените между реалния живот  
и поетичния блян

Този текст е двузначно маркиран. В него по един особен 
начин е сдвоен дистантният поглед отвън на литерату‑

роведа и съкровената ми родова обвързаност със Западните 
покрайнини1. Политическите санкции на Ньойския договор, 
наложили откъсването от територията на страната ни на 
тези изконно български земи рефлектира върху жизнения път 
и обществените позиции на един от най‑ерудираните българ‑
ски писатели от първата половина на ХХ век – Емануил Попди‑
митров. Неговата книга „Живот и блян“2 събира именно тези 
два дискурса – емоционалното усещане за местата на паметта 
и драматичните съдби на поколения българи от този край.

 Когато пишат или разказват за себе си, творческите 
личности неизменно са подвластни на своя егоцентризъм3 в 
опита си чрез словото да пресътворят и съпреживеят отново 
изминалото време, изпълвайки го с хора, събития и чувства. 
Университетсткият преподавател Емануил Попдимитров, 
изследвал историята на жанровете, безспорно добре познава 
коварните клопки, които мемоарите поставят пред автора. 
Фрагментарно или исторически последователно всеки ав‑
тобиографичен разказ е разказ за времето, но обективният 
подход най‑често се превръща в субективна интерпретация 
чрез спомена. Гледната точка на настоящето неизбежно се 

1 С този географско‑политически термин се обозначават българските 
земи, присъединени към Кралството на сърби, хървати и словенци след 
Първата световна война по силата на Ньойския мирен договор. Родното 
място на Е. Попдимитров с. Груинци (Босилеградско) също остава извън 
пределите на България.
2 Попдимитров, Е. Живот и блян. Разкази и стихо‑проза: [Кн. 1]‑ 2. Кюс‑
тендил 1919–1926. В: Попдимитров, Е. Събрани съчинения. Т. 11, София, 
1934.
3 Бердяев, Н. Самопознанието. Опит за философска автобиография. Со‑
фия: Христо Ботев, 1993, с. 5.
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преплита с тази на миналото. Границите между тях са лабил‑
ни и подвижни, защото различните екзистенциални сюжети 
очертават максимално разширени социокултурни координа‑
ти. Още повече че в своята лирическа автобиографична проза 
Емануил Попдимитров не използва тривиалния мемоарен под‑
ход – плавен преход от затворения свят на детството към 
разширяващите се динамични пространства на младостта и 
зрелостта. Авторът предпочита непрекъснато променяща‑
та се гледна точка – предизвикваща постоянно смесване на 
темпоралните пластове, пред достоверния и точен хроноло‑
гичен ред. Подвластен на изкушенията на художествената 
фикция, поетът знае, че връщането към миналото неизбежно 
е обременено от натрупания опит, познания и мотивации на 
настоящето. И още – то никога не би могло да бъде пасивно. 
Творческата памет е подборна, деформираща, обременена от 
емоции. Съзнателно или интуитивно пресявайки фактите, 
изтласквайки в периферията или игнорирайки събития и лич‑
ности, в автобиографичния текст паметта подрежда споме‑
ните много по‑различно от реално извървения житейски път. 
Вероятно заради това „живот и блян“ са равнопоставени в 
заглавието на неговата книга, а странното на пръв поглед 
подзаглавие „студент, спомени, албум“ маркира Пътя от кон‑
кретното, реалното през духовните прозрения и трагичните 
интимни изповеди. В този контекст заглавието и подзагла‑
вието свързват многото и различни микросюжети в ориги‑
налната хармонична цялост, в която външният, социалният 
свят е фон на личните преживявания, на белязаната с тежки 
изпитания житейска съдба на автора и неговото семейство.

Животът в чуждия град, самотата, бедността, хронич‑
ният глад, болестта, които каляват духа и отварят все по‑
широко, но и болезнено духовните сетива на младия човек са 
тема на първата част. Следват неочакваните предизвикател‑
ства на нови хоризонти – спечелената стипендия и възмож‑
ността да продължи образованието си в европейските уни‑
верситети. Враждебната чуждост на света някак е смекчена 
от трансценденталното сливане с магическата безкрайност 
на морето в Италия и със суровата недостъпност на плани‑
ните в Швейцария, от музиката на Бетовен, от философия‑
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та – не само като теоретично познание, но и като ключ към 
разгадаване на тайните на човешкото битие. Но и връщането 
отново в омагьосания кръг на безпаричието и глада, нечутите 
молби за помощ, отчуждението и неприютеността в света 
на другите, носталгията по родното, неумолимата и неизбеж‑
на среща със санкциониращата сила на закона. За неплатени 
сметки и дългове, студентът Емануил Попдимитров попада 
в затвора, спасяват го 400 лева, изпратени от майка му, които 
му връщат статута на равноправен гражданин на Европа. И 
отново неочакван и рязък преход във втората част – разказът 
за сакралния микрокосмос на родния дом, за битовите ритуали 
и фолклорните традиции, за патриархалния уют, за трудните 
делници и пъстрия колорит на празниците, сантиментално 
възкресяват и съхраняват детските спомени. В сюжетното 
пространство на книгата това са не само онези типични за по‑
вечето мемоарни текстове носталгии по идеализирания свят 
на детството, за писателя това олицетворява представата 
му за достоверност на спомените. Поредицата от случвания, 
които изпълват останалото време, са бегло маркирани като 
социална, културна или житейска фактология – те носят ин‑
формация за сложните емоционални и психологически тран‑
сформации, които преживява авторът, защото провокират по‑
каяние и благодарност, отключват размисли и самопознание.

Този усложнен от символистично‑алегорични послания 
разказ, динамичните преходи от социалното към личното 
време‑пространство, наслагването на литературни сюже‑
ти в биографичната изповед е характеризиращ знак на сти‑
ла на Емануил Попдимитров. Обединяващ център на това 
увлекателно повествование, така както повелява жанрът, 
е личноста на автора. „Живот и блян“ събира фрагменти от 
интимната и интелектуалната биография на писателя в 
един не особено дълъг отрязък от неговото екзистенциално 
време. Първото издание е от 1919 г., когато той е на 35 го‑
дини – според съвременните представи твърде ранна възраст 
за мемоарни равносметки. Липсата на един преднамерено шли‑
фован и предпазлив разказвач не е недостатък, а предимство 
на книгата. Дистанцията във времето предполага сложно 
конотиране на спомените от младостта – от една страна, 
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заявеният стремеж да се опазят документалните контури, 
но от друга – размитата автентичност на събитията, пред‑
поставена от променящото се през годините светоусещане. 
Патината на натрупания опит не винаги означава мъдрост 
на отправените послания, много често картината на реали‑
зираните и пропуснатите възможности е деформирана от 
преживените емоционални травми. Акцентът, поставен от 
Емануил Попдимитров върху искрено споделените лични чув‑
ства и събитията, които оставят траен знак в капризните 
лабиринти на паметта, провокират съпричастието на чита‑
телите, въвличат ги в процедура на духовна съобщност. За‑
това те възприемат с респект и доверие фигурата на автора, а 
героите на всички съпътстващи истории, които се наслагват 
в концентрични кръгове, по‑скоро са символистични безплът‑
ни сенки – без имена и биографии. Но въпреки тази фикционал‑
ност на разказа, той не е нито статичен, нито еднозначен, 
но е твърде различен в контекста на българската мемоарна 
традиция. Често срещан недостатък на книгите със спомени 
е невъзможността да бъдат преодолени деформиращите су‑
бективни конотации, професионалното зломислие, личните 
зависти, битовите злоби, конфликтите и пристрастията, 
егоистичната самовлюбеност и колективната омраза. Веро‑
ятно заради това българските писатели приемат мемоарите 
по‑скоро като арена за размяна на стари обвинения и повод за 
нови огорчения, а не като благодатна възможност за смирено 
и откровено вглеждане в собствената съдба, като акт на спо‑
деляне на житейските поуки и интелектуалните познания, 
като морален и нравствен катарзис. 

В „Живот и блян“ и във философските фрагменти „Днев‑
никът на самотния“ (1904–1913) Емануил Попдимитров из‑
бягва всички коварни суетни изкушения, поставяйки строги 
етични граници. Той не само разказва моменти от своята лич‑
на история, в която се редуват периоди на творчески подем и 
социални сривове; на трагични събития и щастливо просвет‑
ление, но и без манипулативни игри, с подкупваща открове‑
ност говори за съкровените си творчески преживявания, раз‑
крива своите духовни убежища, в които търси спасение след 
тежки екзистенциални изпитания. 
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Именно тази преболяна мъдрост писателят дискретно 
споделя в третата част на книгата. Албум събира лирически 
фрагменти за любимата, за любовта, за семейството, за ба‑
щината обич и болката от най‑страшната загуба – смъртта 
на детето. Разказани със завладяваща пластичност като емо‑
ционална експресия и езиково‑стилистична структура, тези 
реални събития изцяло се вписват в парадигмата на символис‑
тичната поетика. Това е отвореният финал на книгата, ко‑
ято със сложната смислова обвързаност на отделните сюже‑
ти, с многозначната символистична образност и експресивен 
изказ се превръща в една по‑скоро авангардистка, отколкото 
класическа меморна творба, останала в сянката на неговото 
забележително като обем творчество.

***

Историята рядко щади обикновената човешка личност, а 
още по‑рядко я зябелязва. Именно затова утвърденият писа‑
тел с безспорен обществен авторитет приема като мисия да 
защитава пред Обществото на народите в Женева правата на 
своите сънародници в Западните покрайнини. Емануил Попди‑
митров знае, че всеки един от тях – останал в пределите на 
чуждата държава или заселил се в България, има своята родова 
история, сложила отпечатък не само върху неговия житей‑
ски път, а и върху съдбата на няколко поколения след това. 
В този смисъл разказът за моето семейство със сигурност 
не е уникален. Фамилията ми – Трайкова, тръгва от името на 
моя прадядо, построил дом и създал семейство в Горна Лисина, 
красиво планинско село над Босилеград. Когато тези земи ос‑
тават в пределите на Сръбското кралство след края на Пър‑
вата световна война, най‑малкият му син напуска сам това 
съкровено за българския човек пространство на родното и 
тръгва за България. На границата го изпраща само любимата 
му сестра Елена. Той не знае къде го води поривът му да бъде 
свободен и дори в най‑смелите си мечти не предполага колко 
далече ще го отведе житейският му път. Отива някъде в Пле‑
венско – казали са му, че там има много преселници от неговия 
край. Влюбва се в баба ми, родена в съседно на неговото село 
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Божица, споделят общата съдба на хора без корени, обремене‑
ни от болезнени спомени и обречени на бедност. Той, дядо ми 
Стефан, неспокоен, непримирим, бунтуващ се дух заминава за 
Канада. Оставил е моя баща – все още бебе, и шестгодишна‑
та си дъщеря. Тя носи името на онази любима сестра, която 
единствена се е осмелила да го изпрати до границата. След 
поредица от световни икономически кризи и войни успява да се 
върне в най‑неподходящия момент, когато в България е извър‑
шен комунистическият преврат на 9.ІХ.1944 г. Отнемат му 
всичко, а върху децата и внуците му пада сянката на полити‑
ческа неблагонадеждност. Остава му непоносимата ностал‑
гия по родния край, несподелената обич и тревога за братята 
и сестрите, които никога не успява да види. Отива си само 
няколко години след това. 

Това беше тежка семейна травма, трагична болка, която 
баща ми се опитваше да изкупи, събирайки разпилените пар‑
ченца на своята родова памет. Помня с какво благоговение и 
гордост попълваше всяко ново клонче в буйно разклоненото 
родословно дърво, как страдаше от загубата на всеки един от 
своите чичовци и братовчеди, колко трогателно‑драматична 
беше срещата ни с онази баба Елена през 80‑те години, която 
беше изплела за мен, наследилата нейното име, едни приказно 
красиви вълнени чорапи и как със сълзи на очи ме молеше да ги 
обуя, в края на август, за да не ми ги вземат на сръбската гра‑
ница. Помня благородството, добротата, гостоприемството 
и стоицизма на тези мои родственици, съхранили своя език, 
опазили своя дом, отстояли своята идентичност. Сега зная, 
че в тези махали вече няма никой. Няма го и баща ми – послед‑
ния стожер на нашия род.

А аз изпитвам чувство на неизпълнен дълг пред паметта 
на тези достойни хора. 
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Социалистическият реализъм –  
норма и нарушения

Литературноисторическият разказ за този период не би 
могъл да бъде пълен, ако не се персонализира. Житейски‑

те и творческите съдби на българските писатели са сложни и 
нееднозначни, такова каквото е и времето. Някои от тях, ко‑
ито са с комунистически убеждения, не просто монолитно се 
вписват, а силово утвърждават социалистическия реализъм. 
Но въпреки авторитетното, а в повечето случаи и автори‑
тарно присъствие в литературния живот тогава, произведе‑
нията на Орлин Василев, Камен Зидаров, Камен Калчев, Ангел 
Тодоров, Младен Исаев, Димитър Методиев, Ст. Ц. Даскалов, 
Андрей Гуляшки и много други днес са познати само на тесен 
кръг от изследователи или на все по‑малко читатели, обсебе‑
ни от носталгични спомени за тази епоха. 

Теоретичните концепции и критическите рецензии на Тодор 
Павлов, Максим Наимович, Васил Колевски, Пенчо Данчев, Иван 
Спасов и др., които властно налагат и безкомпромисно отсто‑
яват идеологически конотираните норми на социалистическия 
реализъм са емблематични примери за репресивните методи на 
цензурата и деформираните художествени критерии и с това 
ни дават, макар и твърде мрачно познание за духовния живот в 
периода 1944–1989 г. Художествените процеси тогава са слабо 
естетически конотирани и политически силно обременени. Гу‑
бейки своята идентичност, литературната критика се инсти‑
туционализира, превръща се в цензор, който санкционира худо‑
жествения, жанровия, естетическия плурализъм и творческата 
свобода. Тя променя своите методи и критерии, не търси и не 
утвърждава модерния, провокативен експеримент или класи‑
ческата, но талантлива поезия и проза. Критическият текст 
стеснява границите на литературата до декларацията, лозунга 
и клишето, превръща се в манипулиращо оръжие на новия режим. 
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Това сливане между идеология и литература поставя на изпи‑
тание мисията на критиката. Контрастната опозиция между 
свободната, отричаща, анализираща, полемизираща теза и власт‑
ната критическа парадигма, която заклеймява и упражнява поли‑
тически контрол над литературата, най‑отчетливо се експони‑
ра в периодичния печат. В този смисъл водещите литературни 
списания в годините на тоталитаризма – „Пламък“ и „Септем‑
ври“, имат важна функция в изграждането на нови йерархически 
структури в литературата, в налагането на критерии, които не 
само ценностно деформират съвременния литературен процес, 
но и радикално преобръщат представата за личната и творче‑
ската мисия на писателя и на критика. Комунистическата пар‑
тия е безмилостна към авторитетните културни фигури преди 
9.ІХ.1944 г., които отказват да се вместят в политическия фор‑
мат на удобни и идеологически правоверни служители на новия 
режим, като се опитват да опазят творчеството си от естети‑
чески компромиси, а житейското си поведение от предателства. 
Техните имена и книги са обречени на забрана и забрава. Емблема‑
тични примери за това са Владимир Василев, Симеон Радев, Иван 
Радославов, Чавдар Мутафов, Фани Попова‑Мутафова, Яна Язова, 
Райко Алексиев, Змей Горянин и много други. 

За разлика от тях, редица също утвърдени имена в лите‑
ратурата се поддават на идеологическия натиск и създават 
произведения, които отричат дори собстваната им поетика 
и висока художествена мяра. Стихове, които прославят Ста‑
лин, Георги Димитров, Вълко Червенков и Комунистическата 
партия са писали Дора Габе, Елисавета Багряна, Блага Дими‑
трова и др. В новата идеологема се вписват и творци от поко‑
лението на 40‑те години като Александър Геров и Иван Пей‑
чев, отделни ранни произведения на Иван Радоев, Иван Динков, 
Христо Фотев, Иван Теофилов, Биньо Иванов и др., въпреки че 
по‑късното им творчество, а и това на редица други писате‑
ли създава ядрото на един алтернативен на соцреалистиче‑
ския канон. Тази тенденция, както аргументирано обосновава 
Пламен Дойнов, е характерна преди всичко за поезията1 като 

1 Дойнов, П. Алтернативният канон: поетите: К. Павлов, Н. Кънчев, 
Б.  Иванов, Ст. Гечев, Ив. Теофилов, Ив. Динков, Хр. Фотев, Ив. Цанев, 
Е. Йосифова. София: Нов български университет, 2012, 406 с.
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по‑динамично променящ се жанр, умело маскиращ еретичните 
послания чрез сложния синтез от алюзии, метафори, истори‑
чески и митологически образи, облечени в удобната, но и твър‑
де прозрачна за посветения читател „дреха“ на езоповския 
език. Разбира се, социалистическият реализъм в края на 80‑те 
не е толкова догматично‑репресивен, както през първото де‑
сетилетие на комунистическия режим. Тези трансформации в 
художествените стратегии, които все по‑категорично се от‑
тласкват от идеологическата матрица, предизвикват закъс‑
нели публични покаяния или мълчаливи корекции на личните 
позиции. Но през целия период авторите, дръзнали да нарушат 
нормите на официалния художествен метод или категорично 
да се отрекат от своите творчески и екзистенциални избори 
през 50‑те години, се превръщат в обект на критическо об‑
ругаване и на строги институционални санкции – изземане на 
книги, забрана за публикуване, лични репресии. 

***

За българската литература периодът след 9.ІХ.1944 г. се 
характеризира с поразително припокриване между партийни 
постановления и художествено творчество. В годината на 
„великия прелом“ с престъпна лекота започват да се рушат 
традициите на българската култура, зачертават се автори 
и произведения, поставят се идеологически етикети, естети‑
ческите процеси насилствено се полагат в тесните рамки на 
социалистическия реализъм. Постигнето на трайни резулта‑
ти и перспективен ефект в този процес на утвърждаване на 
абсолютния политически контрол над литературата изисква 
както забрана на автори, творби и факти, така създаването 
на нови „истини“ за литературната история. Пенчо Данчев – 
един от най‑правоверните литературни критици, който има 
правомощията да налага новия, идеологически деформиран ли‑
тературен канон, е автор на статия със значението на зако‑
нопроект, определящ забранените книги и писатели. Неговите 
изисквания са категорични: „Да се направи класифициране на 
писателите на буржоазни и пролетарски“, „да се отстрани 
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присъщия на буржоазната наука метод за последователност‑
та и приемствеността в развитието на литературата“2.

Отменяйки приемствеността в духовния живот, П. Дан‑
чев става основоположник на разделянето на българската ли‑
тература, на житейския и творческия път на писателите на 
периоди – приемливи или неотговарящи на нормите на социа‑
листическия реализъм. Първата жертва на разполовяването 
е д‑р Кръстьо Кръстев, който според П. Данчев, преминавайки 
през един кратък просветителски етап, се „развива от дреб‑
нобуржоазен радикализъм до буржоазната идеология – прикри‑
вана най‑често под маската на аполитичността“3. Още един 
грях има редакторът на сп. „Мисъл“. Той става идеолог на „со‑
циална група“, чиито членове „продължиха своята служба на 
страната „Златорог“ и намериха своя логичен завършек в кул‑
турно‑литературния отдел на в. „Зора“ и гнусните критики 
на фашиста Йордан Бадев“.

С това изречение за няколко поколения е зачертана кул‑
турната история на България. Твърде опасната за времето 
на унификация и обезличаване „социална група“, всъщност е 
първият литературен кръг. Д‑р К. Кръстев, Пенчо Славейков, 
Пейо К. Яворов и Петко Ю. Тодоров със своето творчество 
осъществяват важна социокултурна мисия през 90‑те години 
на XIX и началото на XX в., опитвайки се да наложат нова, 
модерна доминанта в духовния живот, възпитавайки чрез 
произведенията и статиите си елитен художествен вкус, 
прилагайки европейски критерии към все още твърде изоли‑
раната, реалистично‑патриархална българска литература. 
Но преди всичко те са свободни творчески индивидуалности, 
направили своя естетически и екзистенциален избор, който 
десетилетия след смъртта им, когато имената им отдавна 
са се превърнали в знак за класичност, се оказва несъвместим 
с тесните, догматични рамки на социалистическия реализъм. 

Творчеството на П. К. Яворов категорично е разделено на 
две части. Първият период получава похвално‑положителна 
оценка, защото е обозначен като реалистично‑социален, по‑

2 Данчев, П. За идейния път на д‑р К. Кръстев. – Философска мисъл, 1947, 
№ 3–4, с. 119–130.
3 Пак там.
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влиян от кратки социалистически увлечения. Вторият пери‑
од, след „пагубния“ престой във Франция (Нанси, 1907 г.) и „фа‑
талната“ среща с френските символисти, отклонява поета 
в лабиринтите на модернизма и декадентството. Това прави 
неговите стихове неприемливи за наложената идеологическа 
стерилност в литературата.

В този контекст най‑тежка е присъдата над П. П. Сла‑
вейков, защото нито една част от творчеството и личност‑
та му не могат да се вместят в рамките на класово‑партийния 
подход. Статията на П. Данчев, посветена на поета има недву‑
смисленото заглавие „За идеологията на Пенчо Славейков“4. 
От нея научаваме, че „интуитивизмът на Славейков е ти‑
пично упадъчно буржоазно философско направление. То е ес‑
тествено породилият се светоглед на обезверения буржоазен 
интелигент“. Поетът, който разширява философско‑инте‑
лектуалните пространства на поезията и с това превърнал 
се в основоположник на българския модернизъм, се оказва ан‑
тидемократ, който „пръв внася антихуманистични черти в 
нашата литература“5.

Бихме ли могли да приемем, че това е един от възможните 
начини за тълкуване на художествени текстове? Разбира се, 
ако той е изява на личния естетически вкус на комуниста‑
критик Пенчо Данчев. Но тук става дума не за демонстрация 
на собствените критически мнения и идейни убеждения, а за 
политическата система, която налага пълна идентификация 
между литературната критика и партийните постановле‑
ния, която изисква заличаване на границата между творчест‑
во и идеология, между художествено произведение и политиче‑
ска информация. Във времето, обозначено вече от историята 
като период на култа към личността се извършват най‑жесто‑
ките поражения върху българската култура – убити са видни 
български интелектуалци, а тези, които остават живи, са 
обречени на мизерно съществуване, делото им е заклеймено 
като буржоазно или фашистко. Художествените произведе‑
ния, отразяващи новата социално‑политическа ситуация са 

4 Данчев, П. За идеологията на Пенчо Славейков.  – Философска мисъл, 
1947, № 3–4, с. 190–228.
5 Пак там, с. 204.



121

репродуциращ се шаблон на работническо‑селски сюжети, с 
открояващ се ярък положителен герой – най‑често партиен 
секретар, който води героична борба срещу враговете. В оп‑
тимистичния финал, разбира се, побеждава доброто и лошите 
са строго наказани. От посредник в социокултурното прост‑
ранство литературната критика се превръща в цензор, който 
не анализира, а осъжда. Наложеният стил е императивен, ню‑
ансираните мнения се приемат за отклонение от нормата, ин‑
терпретацията на художествените творби се заменя в най‑
добрия случай с илюстративен преразказ на съдържанието, 
морално‑етичните внушения на произведенията се израждат 
в гръмогласни лозунги. 

Тази еднозначност в духовното пространство се постига 
чрез лишаване на обществото от коректив – нравствен, идеен 
и естетически. Литературните издания отпреди 9.IX.1944 г. 
са спрени, техните редактори и сътрудници или не са между 
живите, или им е наложено принудително мълчание. Емблема‑
тична в този смисъл е съдбата на създателя на най‑продължи‑
телното и най‑стойностното българско литературно списа‑
ние „Златорог“ – Владимир Василев. Неговото име се превръща 
в едно от най‑строго охраняваните табута през следващите 
десетилетия, а сътрудниците на неговото списание – най‑та‑
лантливите български писатели, поети, критици, са заклей‑
мени с ироничното компанията около „Златорог“ или с пре‑
небрежителната квалификация златорожщина. Това задълго 
ги поставя в ситуацията на подозрение в неблагонадеждност.

Изтласквайки в периферията на духовния живот литера‑
турната традиция чрез създаването на деформирана и тен‑
денциозно невярна представа за нея, се налага митът за нова‑
торството на социалистическата литература. Без да отрича 
родството си с миналото, но само с неговите прогресивни, 
реалистични тенденции, политическата власт превръща ху‑
дожествената творба от естетически факт, ситуиран в со‑
циокултурното пространство, в идеологически фактор, ма‑
нипулиран от класово‑партийния подход.
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***

В този контекст като културен феномен може да се разг‑
лежда организираната от официалния печатен орган на Съюза 
на българските писатели „Литературен фронт“ полемика за 
любовната лирика. Нейните смисли са поне двузначно марки‑
рани. От една страна, фактът, че се поставя един литерату‑
рен проблем на публично обсъждане, е прецедент за първото 
десетилетие на комунистическата власт в България. От друга 
страна, изненадващо е, че в сценария на дискусията се допус‑
кат не само отричащи мнения, а и по‑толерантни и не толкова 
догматични текстове. Преобладаващи са читателските пис‑
ма, възмутени от цикъла с любовни стихове на Иван Радоев, 
или гневните критически статии. Но все пак любовната тема 
не е поставена на позорния стълб на тоталното обругаване и 
забраната, въпреки абсурдността на ситуацията. В средата 
на XX век (1952), след една смяна на политическия режим, като 
че ли са заличени от културната памет всички блестящи об‑
разци на любовната лирика в европейската и българската ли‑
тература, с които читателят доскоро свободно е общувал, за 
да се поставя като проблем правото на съвременните поети 
да създават любовни стихове. Но нека проследим хронология‑
та на бурната дискусия. Във вестник „Литературен фронт“6 
се публикува първият след 1944 г. любовен цикъл. Романтич‑
ни, възторжени и доста наивни, стиховете на Иван Радоев все 
пак са далеч от декларативния патос, от фалшивата лозунго‑
ва революционност. В скованото от догми време те правят 
впечатление със свежестта на чувствата, с шеговито‑игривия 
изказ, с превръщането на интимните преживявания, на „малки‑
те“ неща в същностен център на хармоничния свят за двама. 
Именно това немислене за „великите идеали“, това заменяне 
на баналните трудови взаимоотношения от всекидневието 
с една символична реалност, в която любовта е самодоста‑
тъчно, екстазно преживяване, предизвиква гнева на литера‑
турните критици и на работниците почитатели на любовна 
лирика. Стиховете са квалифицирани като „порочни“, защото 

6 Литературен фронт, № 33, 4 авг. 1952, с. 3.
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„подбуждат към грубо еротични страсти“7. Авторът им е об‑
винен, че създава „вулгарна поезия“, от която лъха „нещо старо 
и гнило“, разбирай буржоазно, защото лирическият герой „проя‑
вява качества нетипични за комуниста“. Това означава, че той 
не е правилно идейно ориентиран, изолирал се е от проблемите 
на обществото, не се вълнува от изпълнението на петилет‑
ния план. Вместо да мобилизират читателя в борбата срещу 
стария обществен ред и морал, стиховете са „издържани в един 
упадъчно демобилизиращ стил“. С тази статия – шедьовър на 
догматичната критика от този период, дебютира Здравко 
Петров. По‑късно той се превръща в един от най‑активните 
борци срещу тежките последствия с дълга давност, които 
този подход има върху българската художествена литература.

Поставяме акцент върху нея, защото тя синтезира най‑
същностните черти както на литературнокритическия 
стил и на времето, което го създава, така и на обвиняващия 
тон в дискусията. Отрицателите на Иван‑Радоевите сти‑
хове не могат да се примирят, че любовта е субективно, а не 
колективно преживяване. Затова в поръчаните (както редак‑
цията признава в заключителната статия) писма на работ‑
ници и „трудови“ селяни като главен недостатък се обозна‑
чава, че героите на този твърде „освободен“ любовен флирт 
са лишени от социални характеристики, а това е твърде по‑
дозрително. Например електромонтьорът Крум Котляров е 
възмутен, че не е обозначено мястото, където се е породила 
любовта им, „например на строителния обект, сред машини‑
те в предприятието, сред кооперативните поля“8. Друг чита‑
тел проявява още по‑зорка бдителност. Не само, че двамата 
влюбени са лишени от трудова биография, но и социалният 
произход на любимото момиче е неясен, а тази липса на идейна 
идентификация е твърде опасна. На автора се препоръчва „за 
живота на героите да се дават повече подробности“9, като 
че ли той е чиновник‑бюрократ, който пише служебната им 
характеристика, а не поет‑лирик, който споделя очарование‑

7 Петров, З. Порочни стихове. – Литературен фронт, № 37, 11 септ. 1952, 
с. 2.
8 Литературен фронт, № 39, 30 септ. 1952, с. 3.
9 Пак там.
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то на любовното съпреживяване. Читателите изискват от 
поезията подчертана сюжетност, положителни герои, които 
усилено се трудят в конкретен колектив и любовта им се ре‑
ализира не в безцелни сантиментални разходки, а в разговори 
за светлото бъдеще на родината и за тяхното неизбежно се‑
мейно обвързване. Този абсурден естетически вкус упорито е 
възпитаван от публикуваните тогава художествени произве‑
дения и от утвърждаващата ги литературна критика, изпъл‑
няваща точно предписанията на социалистическия реализъм и 
партийните решения.

В полемиката, която е обект на нашия анализ, народът 
все пак е склонен да приеме, че любовната лирика има място в 
съвременния живот и дори някои от неговите представители 
свенливо признават, че стиховете на И. Радоев са „навремен‑
ни, хубави, вълнуват“10. Забелязана е тяхната оригинална, не‑
типична за онова време художествена форма: „те са написани 
с хубави думи и са леки, разбираеми за четене“. И още – те са 
„вълнуващи стихове, от които едно хубаво чувство обхваща 
човека, за разлика от стиховете на старите поети“11. 

В интерес на литературноисторическата истина трябва 
да подчертаем, че след две години в „Литературен фронт“, 
който през 1954  г. възторжено, патетично и политически 
сервилно отбелязва огромната роля на Комунистическата 
партия за развитието на новата българска литература през 
изминалите 10 години, отново помества (на цяла страница) 
писма на читатели. В контекста на сюжета, който разказва‑
ме, любовната поезия на Иван Радоев вече има съвсем различен 
статут. Никой не се усъмнява в нейните качества, напротив, 
тя е ситуирана в една много елитна и неподлежаща на иде‑
ологическо усъмняване тогава компания на Веселин Ханчев, 
Павел Матев, Веселин Андреев. Всички писма12, вероятно 
„случайно“, са изпратени от ударник, стахановец, бивш парти‑
занин, председател на ТКЗС, пристанищен работник, стругар 

10 Авджиева, М. Нужни са и стихове за любовта. – Литературен фронт, 
№ 38, 18 септ. 1952, с. 2.
11 Маринов, Хр. Вълнуващи стихове.  – Литературен фронт, № 37, 11 
септ. 1952, с. 2.
12 Литературен фронт, № 33, 19 авг. 1954, с. 1.
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и тези видни личности на новото време живеят в град Сталин 
и по‑рядко в Димитровград, но неминуемо работят в заводи и 
кооперативи, които носят името на великия диктатор. Изк‑
лючение прави само представител на ТКЗС „Вълко Червенков“ 
от село Юденин (Русенско) и неговият коментар звучи дори 
малко еретично, защото твърди, че животът в социалисти‑
ческа България дава „материал за ярка, остра сатира“. 

Но ако се върнем към полемиката за любовната лирика в 
„Литературен фронт“, ще видим, че авторитетният критик 
Минко Николов квалифицира като смешни обвиненията в „ци‑
низъм и буржоазна еротика“, които отправя Здравко Петров. 
Той категорично се разграничава от „оценката на стиховете 
като порочни“ и настоява да се „води борба против опростя‑
ването и схематизма“. Неговата статия „За истинската лю‑
бовна лирика“13 прави единствен опит за адекватното ситу‑
иране на тези стихове, защото ги мисли като явление, което, 
макар и несъвършено, предизвиква удоволствие от новите, 
неочаквани смисли.

Младият тогава режисьор Любен Гройс също се включва 
в полемиката с недвусмислено заявена още в заглавието по‑
зиция „Стихове, които ще се помнят“14. В своя текст обаче 
той изненадващо поставя любовните стихове на И. Радоев и 
любовта в „Тихият Дон“ в общото пространство на морално‑
етичните категории. „Ако любовта е цинична и вулгарна, ако 
е грях да обичаш едно момиче, както е в „Под дъгата“, то то‑
гава трябва да се отрече и незабравимата книга „Тихият Дон“. 
Това ефектно сравнение по‑скоро има смисъла на блестящ ре‑
торичен похват, но е и същностен знак на българските ли‑
тературни полемики. Като върховен критерий за истинност 
почти винаги се смята позоваването на съветски автори, на 
литературнотеоретични постановки или политически реше‑
ния на КПСС. Това е задължителен ритуал, мярка за комунис‑
тическа правоверност, еталон за подражание. Колкото повече 
цитати от съветски партийни лидери или официално толе‑

13 Николов, М. За истинската любовна лирика. – Литературен фронт, № 
39, 30 септ. 1952, с. 3.
14 Гройс, Л. Стихове, които ще се помнят. – Литературен фронт, № 36, 
8 септ. 1952, с. 4.
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рирани творци се поместят на минимално текстуално прос‑
транство, толкова по‑неподлежаща на съмнение е оценката 
на българския критик или писател. Тази своеобразна защитна 
маска прави съответния автор по‑неуязвим, удостоява го с 
правото да публикува без ограничения своите произведения, 
осигурява възможност за власт в литературата, предпоста‑
вя успешна кариера в културната и политическата йерархия. 
Понякога тези опити за налагане на периферни имена от съ‑
ветската литература като върховни авторитети създават 
комични ситуации. Например – в полемиката за любовната 
лирика многократно се настоява И. Радоев да пише като „съ‑
ветските другари“, многократно се споменават стиховете на 
Степан Шчипачов като еталонен образец за подражание. Този 
автор оказва много силно влияние върху критическите оценки 
за поезията на Иван Радоев. Ако през 1952‑ра това, че неговите 
стихове не приличат на съветския поет се вменява като вина 
на Радоев, то през 1954‑та категоричните позиции на същия 
автор за смисъла и посланията на любовната лирика се прев‑
ръщат в неочакван аргумент за една доста толерантна в реп‑
ресивния контекст на 50‑те години, дори положителна кри‑
тическа оценка за първата му книга „Пролетно разсъмване“ 
(1953). Пантелей Зарев посвещава обширна рецензия, която 
носи многозначителното заглавие „За по‑големи обобщения в 
поезията“15. Композиционно текстът настоява на равновеси‑
ето между изтъкване на недостатъците и утвърждаване на 
качествата, въпреки трудно сдържаното желание на критика 
безпрекословно да наложи своя дискурс на отрицание, да пре‑
небрегне анализа, който така или иначе остава на нивото на 
констатациите, с характерния и за автора, и за времето сух 
и скучен публицистичен изказ. Но това не се случва, защото, 
както разбираме от самия П. Зарев, „големият съветски поет 
Шчипачов“ вече е постановил във вестник „Правда“: „Непра‑
вилно е да се изисква във всяко стихотворение за любовта или 
за природата непременно да е налице политически или произ‑
водствен момент. Има стихотворения, в които освен коле‑
нопреклонното излияние на високи чувства пред жената нищо 

15 Зарев, П. За по‑големи обощения в поезията. – Литературен фронт, № 
49, 9 дек. 1954, с. 2.
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друго не намираме и все пак тия стихове ни доставят велика 
радост. И струва ми се, ако не би ги имало в поезията, тя би 
изгубила голяма част от своята душа“16. Наистина му е труд‑
но на П. Зарев, защото комунистическата власт предпочита 
словото, което може да се контролира и прогнозира, а Радоев, 
въпреки „хубавите данни, които има“, както и да разбираме 
тази оценка, не е ясно дали ще „поеме по пътя на голямото со‑
циално творчество“, или ще се насочи в друга посока. Но това 
е тема за друг разказ и за други десетилетия. 

През 50‑те години „Литературен фронт“ ни дава подроб‑
на информация за процесите в съветската литература, така 
детайлно проследява културния живот в СССР, че читателят 
губи своята крехка национална идентичност, размиваща се в 
необятното пространство на пролетарския интернационали‑
зъм. Например: в последните броеве за 1954 и първите 3 броя 
от новата година (1955) вестникът публикува в пълен текст 
докладите и изказванията на поредния конгрес на Съюза на съ‑
ветските писатели. Българската проблематика е напълно иг‑
норирана, тя прозира само в безумното обяснение в любов към 
мъртвия вожд. Ще си позволя да цитирам част от него: „Няма 
друга личност след смъртта на Ленин, която така силно да 
е привличала вниманието на човечеството като Йосиф Ви‑
сарионович Сталин. Като могъщ Хималай той привлича чув‑
ствата и мислите на милионите люде по цялото земно къл‑
бо. У Сталин като велик продължител на делото на Ленин, 
челичен боен авангард на руския пролетариат – Българската 
комунистическата партия, милионите хора виждаха стома‑
нена опора на прогреса и бъдещето. Затова поклонът на съ‑
ветските писатели, събрани в Москва на Втория конгрес пред 
паметта на великия ленинец е поклон и на нашите писатели“17.  
Респектиран от натрапливо внушаванато му чувство за дълг 
и вярност към заветите на вожда, смазан от съмнения дали 
е достоен да понесе тази отговорност, читателят на „Ли‑
тературен фронт“ със сигурност е бил доста изненадан от 
последната страница на последния за 1954 г. брой. На нея са 
публикувани шаржове на Александър Добринов с много прони‑

16 Пак там, с. 2.
17 Литературен фронт, № 51, 23 дек. 1954, с. 1.
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цателни сатирични стихчета и епиграми за видните литера‑
турни герои на времето. Авторите – Веселин Ханчев, Иван 
Пейчев, Иван Радоев възраждат, бих казала доста провока‑
тивно и смело, отдавна забравената, а и забранена стилисти‑
ка на смеховата култура, създадена от в. „Българан“18.

Ето някои от тях:

За Камен Калчев:

Да смажем класовия враг,
смирено Камен Калчев казва
и верен на характера си благ
той образът му ... поразмазва. 

За Андрей Гуляшки:

След заседанието:
Бе Гуляшки, бе Гуляшки,
за награда час удари
неподготвен те завари.

За Петър Динеков:

Не, никак не е просто
да пишеш статия
хем остра,
хем принципна, 
при туй обаче
да е написана така, че
хем всички разпри да избегнеш, 
хем никого да не засегнеш.

18 „Българан“ (1904–1909)  – вестник за хумор и сатира, създаден от 
Хр. Силянов и Ал Кипров. Постоянни сътрудници са Е. Пелин, Ал. Божи‑
нов, Тр. Кунев, Ц. Церковски, Ал. Балабанов и др.
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За Емилиян Станев:

100 зайци
300 лисици
1 елен
1 роман
Със 100 и 50 печатни страници –
И недовършен! – и голям!

 
За Димитър Димов:

Роди се в първото издание
Ирина – първата любов.
но с второто – за изпитание –
яви се Лила – флирта нов.
Кълне се той в любов на втората, 
кълне се в страници безброй. 
Но уви! За хората
все в първата остава влюбен той! 

За Никола Фурнаджиев:

Пролетният вятър е далече.
Конниците нямат вече кон.
Не говори в стих поетът вече, 
а по секретарски телефон.

 
И след този иронично‑разведряващ финал на годината, 

която очевидно е била доста по‑успешна за Иван Радоев, то 
новата 1955‑а не е от най‑добрите за друг поет – Петър Али‑
пиев. Дебютът му в „Литературен фронт“ с филигранната 
пейзажна миниатюра, превърнала се в емблематичен знак на 
неговата поезия „Дъжд през юли“19, е така притисната от 
литературно‑публицистични текстове, отпечатана с много 
по‑дребен от обичайния за вестника шрифт, че е било доста 
трудно да се открои в този контекст. Отреденото на това 
стихотворение място не е случайно, то също доста ярко и 
талантливо нарушава декларативните лозунги и идеологиче‑

19 Алипиев, П. Дъжд през юли. – Литературен фронт, № 49, 9 дек. 1954, с. 3.
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ските шаблони. За да илюстрирам контрастната опозиция, 
която то създава в общата стилистика на вестника, ще ци‑
тирам по един куплет от стихотворението на Алипиев и от 
стихотворението на Блага Димитрова „Майка и син“20.

Прехвръкна птица и наддаде вик.
Светкавица замре високо,
Тревите се изправиха за миг, 
за да подишат подълбоко. 
  („Дъжд през юли“)

И

Майката припряна на Братан героя
иде на строежа първи път.
Той за туй е мислел и загинал в боя.
Бий сърцето в старата ѝ гръд
Сякаш я очаква в Рудозем синът. 
  („Майка и син“)

Цитираното стихотворение на Алипиев, както и други 
творби, макар и рядко намиращи място на страниците на офи‑
циалния орган на Съюза на българските писатели, обознача‑
ват една отчетливо оформяща се тенденция за пропукване на 
тематичната монолитност, която властва в поезията. Тази 
дозирана свобода, както и ограниченият периметър, в който 
тя може да се прилага, е защитавана в поредица от статии 
на главния редактор на вестника – Христо Радевски. Това е 
една коварна демагогска игра, която често има репресивни по‑
следствия върху авторите, които, водени от искрената, но 
наивна вяра на младостта, убедено се включват в нея. Най‑
често обаче вместо творческо признание те се превъръщат 
в обект на репресивни полемики. Точно такава е съдбата и на 
П. Алипиев, Стефан Поптонев и Стефан Николов, които пуб‑
ликуват цикъл от стихотворения в „Литературен фронт“21. 
Техните стихове напомнят една отречена и забравена есте‑
20 Димитрова, Б. Майка и син. – Литературен фронт, № 36, 9 септ. 1954, 
с. 1.
21 Литературен фронт, № 37, 18 септ. 1955, с. 3.
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тика, която има блестящи образци в българската лирика. Со‑
циалистическата критика, която след 1944 г. си е поставила 
за цел да създаде една нова национална литература, разкъс‑
вайки духовната ѝ връзка с традицията, не само насилствено 
въвежда изкуствените схеми на социалистическия реализъм, 
но чрез тях доста успешно се опитва да унифицира оригинал‑
ното творческо присъствие и на утвърденото, и на новото 
поетическо поколение. Недопустимото нарушаване на тема‑
тичната стерилност, което всъщност правят тримата по‑
ети, предизвиква гнева на Георги Бицин, излял се в иронично 
стихоплетство: 

А на полето
в буренака
сам,
загледан
в тънка кукувича прежда,
Алипиев
– кахърен, разридан,
сълзите бърше,
стихове нарежда,
че там
– о, ужас!
до едно гнездо,
строено с мъка
на цъфтяща трънка,
убита е
от вятъра жесток
... една кадънка. 

Най‑страшното според автора на фейлетона „Шум в хар‑
монията“22, част от който е и цитираната пародия, е, че в 
тези „птичи сюжети“ не само липсва героят на времето, но и 
самият той не може да съзре своята съдба в тях. И това ло‑
гично води до „трагичния“ екзистенциален въпрос: „Къде съм 
аз? Кажете!... Кажете!“.

22 Бицин, Г. Шум в хармонията. – Отечествен фронт, № 3440, 22 септ. 
1955, с. 2.
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На политически конотираните обвинения, маскирани 
под привидно лековатия фейлетонен стил „Литературен 
фронт“ отговаря по идентичен начин. Стихотворението 
„Ще наредим“23 има конкретно посвещение „На в. „Отечест‑
вен фронт“ бр. 3440“. Така се оформя една уникална за българ‑
ския литературен живот поетическа полемика. Разменените 
куплети обозначават доста важни естетически и идеоло‑
гически принципи, които категорично противопоставят по‑
зициите както на двамата автори, така и на двете издания. 
Нека не забравяме, че тези вестници са официалните печатни 
издания на политически организации – едната маскирана като 
Отечествен фронт на некомунистически партии, а другата 
като творчески съюз.

Ето и текста на блестящата пародия на Стефан Попто‑
нев:

Съгласни сме със теб, другарю Бицин –
и затова от днес ще наредим:
да млъкнат във гората всички птици,
поточетата с бистрите води.

Да не дъхти купена в планината,
На селски грижи, на човешки труд,
Да не белеят кости от борбата,
Да няма вятър, топлина и студ.

Поеми, хора – у нас да си приличат,
тъй както тухли в блок недостроен.
Жените сиви рокли да обличат,
мъжете пък костюми с плат зелен.

Кадънката гнездото да остави,
да няма вечер, влюбени, луна,
да не шумят балканските дъбрави  
и ти, във таз космична тишина

да заревеш със стих от всеки вестник,
да потрепери стихналия свят.

23 Поптонев, С. Ще наредим. – Литературен фронт, № 39, 29 септ. 1955, с. 3.
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„До вчера бяхме
хора неизвестни,
къде си ти
мой
сочен
зарзават?...“ 

 
Този полемичен диалог, който се оттласква от идеологи‑

ческата тривиалност, търсейки метафорична оригиналност 
и ефектна поетическа образност, получава широка обществе‑
на популярност. И двата текста, въпреки противоположните 
послания, които носят, припомнят едно забравено, необвър‑
зано от догми слово. Но бързо и яростно Владимир Топенча‑
ров, главен редактор на „Отечествен фронт“, слага край на 
ефектната словесна игра и връща дискусията в обичайния 
формат – раздаване на правосъдие чрез безкомпромисни оценки 
и императивни заключения. В статията „Не е до шега“24 той е 
възмутен от личните „едносложни чувства“ на младите по‑
ети, които посвещават стихове на „мъртви кадънки, на теле‑
графни жици, които си звънят на вятъра, на мирис на сено, на 
пънове в полето. Пънове и мъртви кадънки!“. Текстът му е из‑
граден върху класическите принципи на реториката, настоя‑
вайки на комуникативна отвореност, на акцентно повтаряне 
на аргументи и ефектни образи. С всичко това той се опитва 
не само да внуши своите тези, а да предизвика емоционално‑
то съпричастие на читателите. Не съм убедана, че главният 
редактор на „Отечествен фронт“ е успял да постигне своята 
цел, разгръщайки в текста садистичното си остроумие „за ка‑
дънката, която умряла по време на една градушка поради сво‑
ята птича глупост. Разбира се, от кадънката не бихме могли 
да искаме толкова разум, но трябва редакторът да го поиска 
от поета“. 

Заключителният пасаж на статията императивно очер‑
тава мисията на писателя и недвусмислено показва кой и как 
налага правилата: „Другари писатели, дайте ни вашите граж‑
дански, смели, творчески, доблестни и мирогледно изяснени 

24 Топенчаров, В. Не е до шега.  – Отечествен фронт, № 3456, 11 окт. 
1955, с. 3.
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стихове, разкази, очерци, памфлети, повести (не за кадънки и 
пънове), дайте ги и ние не бихме се поколебали да ги поместваме“.

В редакционната статия „Да, съвсем не е до шега. За бога‑
тата, многостранна социалистическа поезия“25, с която „Ли‑
тературен фронт“ отвръща на своя опонент, бихме могли да 
разчетем друг вид полемично слово. То не е характерно за сти‑
ла на 50‑те години, защото се стреми да създаде своеобразен 
уравновесяващ център. В текста се изгражда сложна плете‑
ница от анализи и настоявания, в която оценките на Топенча‑
ров не само се интерпретират или отричат, а се търсят про‑
тивопоставяния в сферата на значенията. Така максимално 
се покрива полето от възможни подходи към позициите на 
вербалния враг. Най‑предпочитан е един опростен вариант на 
структурен анализ, който подчертава липсата на познания, 
на логика в аргументите и смисъл в тезите на опонента. В 
статията четем: „Смъртта на една птица“ от младия Алипи‑
ев рисува прост, обикновен, чисто нашенски български пейзаж 
и сред него съдбата на една кадънка... Топенчаров взема само 
мъртвата кадънка от стихотворението. Нещо повече, макар 
и мъртва, той е сметнал за нужно да отправи по нея една кри‑
тична стрела: „Умряла по време на една градушка поради сво‑
ята птича глупост“. Интересно е да се знае каква може да бъде 
птичата мъдрост на кадънката, може би да избяга в гората и 
да стане партизанка“.

Авторът е дистанциран, неутрален, внушаващ представа 
за обективност и безпристрастност. Този вид анонимни ре‑
дакционни текстове обикновено поставят и заключителния 
акорд на литературните дискусии. С тях би трябвало да се 
затворят обсъжданията, да се изведат правилните изводи – в 
конкретния случай те се прокарват като червена нишка в ця‑
лата статия и със сигурност убеждават читателя, че пози‑
циите на Топенчаров са „опростителски и вулгаризаторски“. 
Ясно и категорично се обозначава и тезата, която се официа‑
лизира, а тя е: „Всяко свиване на литературата, стесняване‑
то на нейните задачи е вредно и противоречи на целокупното 
наше развитие“.

25 Да, съвсем не е до шега. За богатата, многостранна социалистическа 
поезия. – Литературен фронт, № 43, 27 окт. 1955, с. 2.
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Очевидно вече се улавя размразителният „априлски по‑
лъх“, който за кратко ще донесе на писателите измамното 
усещане за свобода, за промяна, възможност за избор и утвър‑
ждаване на нови творчески пространства. 

Като заключение на полемиката, която предизвиква 
стихотворението на П. Алипиев, ще се позова на комента‑
ра, който прави Крьстьо Куюмджиев десетилетие по‑късно: 
„Смъртта на една птица“ дори стана повод за дискусия между 
два вестника. И то предмет на дискусията беше дали тряб‑
ва или не трябва да се пише за птиците, дали една такава 
тема не ни отклонява от задачите на времето, дали това не 
е ненужен сантиментализъм, излишно размекване, което ни 
обезоръжава пред суровостта на живота... Но можеш ли да 
накараш поетите и децата да не бъдат сантиментални. По 
самото естество поетът не може да остане равнодушен към 
страданието на животните, не може да не бъде на страната 
на невинно страдащите“26. 

***

Поетът, който остава верен на бунтарския дух през це‑
лия си творчески път, е Константин Павлов. Още с първи‑
те си „Сатири“ (1960) той нарушава правилата на играта, 
наречена социалистически реализъм, като „деестетизира 
образа на легендарния конник‑революционер, отдал живота 
си за щастието на народа“27. Стиховете на К. Павлов прово‑
кират интелектуалното познание на духовно освободения 
човек. Те разрушават тривиалните пространствено‑времеви 
измерения чрез многозначни образи‑метафори, чрез привидно 
абстрактни асоциации, изграждайки един гротесков свят, в 
който човешкият дух е окован от невъзможността да направи 
своя избор, от желязната предопределеност на политическа‑
та догма. Литературната критика на 60‑те години не иска, 
и не може, да разбере неговата поезия, но улавя, че със своята 

26 Куюмджиев, К. Без кръв и смърт, без болка и тъга.  – Литературен 
фронт, № 15, 6 апр. 1967, с. 2.
27 Колевски, В. По някои въпроси на съвременната българска поезия.  – 
Пламък, 1961, № 11, с. 45.
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различност тя е опасна. Така се стига до прецедент в българ‑
ското книгоиздаване. Втората книга на К. Павлов „Стихове“ 
(1965) се публикува с бележка от издателството, в която тя 
се определя като „своеобразна и в някои отношения оспорима 
с авторското си виждане“. Своеобразието ѝ се дължи на „не‑
обичайната логика както на образите, така и на изразните 
средства, които водят на места до неяснота на авторовия за‑
мисъл…“28. Това невинно наглед отграничаване на редакцията 
на официозното издателство „Български писател“ всъщност 
има смисъла на публична присъда. Книгата е използвана като 
претекст за провеждане на поредната наказателна литера‑
турна кампания. К. Павлов е обвинен, че се е обърнал „С гръб 
към живота“29 и според политически правоверния критик  – 
Иван Спасов, пропагандира отчуждение и песимизъм, вместо 
оптимистичен дух, че в стиховете му отсъства положител‑
ният герой, а те са се превърнали в „убежище на животни, па‑
разити, насекоми, коне, свине, паяци, мухи, бълхи, риби“. 

„Изисканият“ естетически вкус на специалиста по съ‑
ветска литература Христо Дудевски също гневно отхвърля 
„уродлиливите образи в поезията на К. Павлов“30, възмущава се 
от „поетизирането на грозното, уродливото, гадното“. Кри‑
тиците, обвиняващи поета, че е почитател на отблъскващи 
образи, също се надпреварват да използват, меко казано, твър‑
де странни сравнения, за да внушат апокалиптичната опас‑
ност, която предизвикват неговите стихове. От тях Стоян 
Илиев изпитва смразяващ страх, като че ли е „усетил неви‑

28 След години Петър Караангов – тогава директор на издателство „Бъл‑
гарски писател“ и автор на бележката, я нарича „злощастна“ и прави сво‑
ето покаяние: „Сега, разбира се, това не е свидетелство, с което трябва да 
се гордеем, то по‑скоро отразява и времето, и атмосферата, пък и в извес‑
тен смисъл нашето падение, защото не сме имали доблестта – имам преди 
всичко предвид себе си – да защитим по мнението на всички ни, талант‑
лива книга, интересна, своеобразна, странна…“. – В: Каролев, Св. Петър 
Караангов. Литературна анкета. София: Български писател, 1997, с. 195.
29 Спасов, И. С гръб към живота. – Работническо дело, № 325, 21 ноем. 
1965, с. 3.
30 Дудевски, Х. Експеримент или... – Народна армия, № 5283, 10 окт. 1965, 
с. 2.
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димото присъствие на гърмяща змия“31. Максим Наимович пък 
е потресен от това „непонятно естетизиране на мръсното, 
гадното, отвратителното“32. С тези констатации цитира‑
ните автори се превръщат в жертва на критическата догма, 
на невъзможността да уловят посланията на тези стихове, 
да разчетат зад външната видимост болезнените им прозре‑
ния и тревожните им предупреждения. Сатирата наистина 
си отмъщава, но не на своя създател, а на фрапиращите със 
своята елементарност тълкувания на критиците, останали 
в литературната история с печалната слава на главни герои 
в една злостна идеологическа акция. След поредица от статии 
книгата на К. Павлов е иззета от книжарниците. На поета 
е наложено принудително мълчание и забрана да отпечатва 
стиховете си почти две десетилетия. 

Колкото и да се отдалечаваме от епохата на комунизма, 
литературната история има отговорността да показва ис‑
тината за нея – по‑често горчиво‑тъжна, дори трагична, и 
по‑рядко смешна, защото това време е белязало със своя реп‑
ресивен идеологически отпечатък българската поезия, проза, 
критика и житейската съдба на много от нейните талант‑
ливи творци. 

31 Илиев, С. Отмъщението на сатирата. – Септември, 1966, № 2, с. 235–
244.
32 Наимович, М. Герой или жертва. – Литературен фронт, № 6, 30 февр. 
1966, с. 3.
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Полемики и критически концепции  
през 60-те години на ХХ век.  

Покаяния и конфликти  
в литературната критика

Литературните полемики създават една по‑достоверна 
и по‑колоритна представа за литературната история, 

въпреки забраните и идеологическите манипулации след поли‑
тическите промени през 1944 г. В тях най‑отчетливо проли‑
чава взаимната обвързаност, или по‑точно зависимостта на 
естетическите процеси в литературното и културологично‑
то поле от привнесени и наложени като основополагащи иде‑
ологически постановки и партийни решения. Това предполага 
превръщането на полемиките от зони на комуникации между 
личности, застъпващи противоположни тези  – в публични 
спектакли с предварително разработени сценарии и разпреде‑
лени роли. Този универсален модел понякога е разколебан от 
непредвидени полемични случвания, от случайно пропуснати 
от цензурата текстове или от разпадане на предварително 
замислената игра на естетически сблъсъци. Именно тези из‑
ключения са истинските свидетелства за същността на ху‑
дожествените процеси, влизащи в болезнени диалози с идеоло‑
гемите на социалистическия реализъм.

Литературните дискусии, които се разглеждат в този 
текст, поставят сериозните проблеми, назрели в литератур‑
ната критика през 60‑те години на ХХ в. Тя се заема с дра‑
матичните опити да промени установените идеологически 
постулати за стила, подхода и формата на литературнокри‑
тическия текст. Възприемането на критиката като консер‑
вативна система от правила, вложени в сухо, скучно съчине‑
ние, което раздава положителни или отрицателни оценки, е 
разколебано от новото поколение критици. За Тончо Жечев, 
Кръстьо Куюмджиев, Здравко Петров, Цветан Стоянов кри‑
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тиката е интелектуална игра, тя е изкуство, което трябва 
да привлича с блестящи фрази, с елегантна ирония, с въвлича‑
нето на читателя в примамливия лабиринт на творчество‑
то. Официализираните, дистантни отношения критик – чи‑
тател са забравени в името на едно общо съпреживяване на 
магията на четенето. Критикът разчита знаците на смисъла 
под видимата повърхност на текста, но той учи и читате‑
ля на това. Новите критици не са високомерни съдници, ко‑
ито никога не грешат. Те си позволяват да се съмняват, да се 
самоопровергават, те се развиват и променят своите тези, 
защото техните мотивации не са емпирични, а емоционални. 
Те налагат свободната есеистична форма на критическия из‑
каз и с това предизвикват бунта на догматичната критика. 
А тя също смята, че има ново лице. Статията „Критически 
талант и критически принципи“1 не е само акт на самооцен‑
ка на Пенчо Данчев, тя поставя началото на нова полемика с 
рекордна продължителност – от 1963 до 1966 г. Това, което я 
прави характерен знак на времето, е, че и тя е част от слож‑
ната игра с предварително кодирани политически значения. 
Сблъсъкът на дискурси се използва, за да се наложи или забрани 
определена система от естетически значения. Това скриване 
зад кадър на истинските мотивации създава подвеждащата 
представа за свободно противопоставяне на позиции, а всъщ‑
ност се внушава една твърде манипулирана истина.

Поводът за конкретната дискусия е заложен в цитирана‑
та статия на П. Данчев. За него връщането назад във времето 
не е възможност за покаяние за натрупаните спрямо българ‑
ската литература вини. Това е само аргумент, за да отправи 
своите обвинения срещу З. Петров и К. Куюмджиев. Полемич‑
ният стил на П. Данчев се характеризира с амбицията си за 
категорично налагане като единствено възможени и неоспо‑
рими на собствените му критически мнения, а те всъщност 
са политически директиви. Той има самочувствието на автор, 
който не само дава неподлежащи на оспорване критически 
оценки, а формулира „абсолютната истина“ за българската 
литература. Фактът, че периодично се отрича от своите по‑

1 Данчев, П. Критически талант и критически принципи. – Септември, 
1963, № 5, с. 221–242.
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зиции, че текстовете му имат тежки последствия за творби, 
естетически процеси и автори, не го лишава от правото, от‑
казвайки се от едни догматични схеми, да въвежда нови кли‑
шета. В случая патосът му е насочен към критическия стил 
на двамата автори, който според него е твърде опасен със своя 
дръзко демонстриран субективизъм. Защото артистичност‑
та на техните интерпретации нарушава политическите нор‑
ми и задължителните художествени критерии, заложени в 
социалистическия реализъм.

След двегодишни колебания идеологическите институции 
решават да дадат право на отговор и на младите тогава кри‑
тици. Статиите на К. Куюмджиев „Лекарю, излекувай се сам“2 
и на З. Петров „Наследствените грехове“3 се превръщат в ем‑
блематични знаци на новия импресионистичен стил в крити‑
ката. Те деконструират поведенческите модели, демаскират 
фанатизма и репресивните функции не само на П. Данчев, но и 
на литературзнанието от 50‑те години. В техните статии 
се подчертават прекъснатите комуникативни връзки между 
критическите текстове и художественото творчество чрез 
налагане на нормативни, схематични методи за интерпрета‑
ция. За К. Куюмджиев и З. Петров литературната критика е 
саморефлексия, а не абсурден стремеж към налагането на по‑
литически конотирана оценка със статут на художествена 
присъда. Тя е своеобразен портрет и на интерпретатора, и на 
писателя, създаден чрез ефектни словесни знаци и интуитивно 
проникване зад видимата повърхност на смислите. Критичес‑
кият текст не се изгражда от догматични конструкции или 
тривиални истини, а е синтез от психологическо проникнове‑
ние, от субективно тълкуване и емоционално съпреживяване. 
Той е пространството, в което се експонира творческият об‑
раз на критика. К. Куюмджиев е по‑краен в своите възгледи, 
настоявайки, че интелектуализмът е враждебен на родения 
художник, че научният подход към литературата, ситуира‑
нето ѝ в исторически контекст е също толкова вредно, колко‑
то налагането на едно мнение като неподлежаща на оспорване 

2 Куюмджиев, К. Лекарю, излекувай се сам.  – Септември, 1965, № 3, 
с. 204.
3 Петров, З. Наследствените грехове. – Септември, 1965, № 3, с. 183.
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истина. Тази теза би могла да се приеме като провокативна сло‑
весна формула, която търси крайно противопоставяне, но в нея 
са експонирани характерни черти на неговия полемичен стил.

В последвалия спор двата критически лагера са твърде не‑
равностойно положени.

Младите остават в позицията на обвиняеми, а подкрепя‑
щите тезата на П. Данчев заемат почти цялото полемично 
поле. Причината за това не е в липсата на статии, защита‑
ващи новия литературнокритически стил, полемичната 
страст е присъща на младостта, а в предварителния сцена‑
рий за провеждане на дискусията. Идеологически рамкираната 
свобода регламентира забраната на неудобните текстове. На 
критиката добре са ѝ известни процедурите, които лишават 
от правото на говорене опонентите. В конкретния случай, 
поради нарушаване на някои наложени политически табута, 
редакцията на сп. „Септември“, на чиито страници се разгръ‑
ща дискусията, е уволнена.

Т. Жечев в статията си „Критическо превъоръжаване и 
една кратка история“4 прави единствената категорична за‑
щита на З. Петров и К. Куюмджиев и на тяхната теза, мислеща 
критиката като изкуство. Чрез аргументиран съпоставите‑
лен анализ на методите на догматичната критика и на новия 
импресионистично‑артистичен стил той извежда песимис‑
тичния, но верен извод, че рецидивите на миналото са твърде 
устойчиви. Те според него налагат херметичната затвореност 
на българската литература и пречат на процеса за „преодоля‑
ване на остатъците на провинциалните ѝ комплекси“.

Текстовете на неодогматиците Васил Колевски и Ангел 
Тодоров не само са блестяща илюстрация на Тончо‑Жечева‑
та теза, те са симптоматични за официалните критически 
позиции и през следващите десетилетия. Всички методоло‑
гически отклонения от тях, независимо дали са в посоката на 
есеизма, структурализма или социолингвистиката, строго се 
санкционират. 

4 Жечев, Т. Критическо превъоръжаване и една кратка история. – Сеп
тември, 1966, № 1, с. 150.
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Статиите на Петър Динеков „Без монополизъм в литера‑
турната критика“5 и на Минко Николов „Отговорности и въз‑
можности на критиката“6 утвърждават правото на критѝка 
да бъде творческа личност със собствен оригинален изказ и 
естетико‑философски позиции. Но те регистрират и първите 
симптоми на опасността артистично‑импресионистичният 
стил, отричащ една догма, в близко бъдеще да се превърне в 
нов шаблон. Завоювал свои пространства, след серия от остри 
полемични сблъсъци, той твърде скоро наистина се опитва да 
наложи своя критически дискурс като единствено възможен.

Всяко критическо интерпретиране е едно отворено, кому‑
никативно насочено изследване, което дава някои отговори, но 
задава и редица въпроси. Подразбиращата се субективност в 
него не изключва постигането на определени обективни кон‑
цепции. Те се случват, когато се пресичат много и различни 
критически оптики. Литературната критика, освен че е на‑
товарена с мисията да бъде посредник във възприемането на 
различни културологични ситуации, трябва да провокира раз‑
плитането не само на външните, видими смисли на художест‑
вената творба, но и на нейните скрити, дълбоко кодирани 
значения. Именно затова равнопоставянето на различни кри‑
тически подходи не само, че не носи заплаха за литературния 
процес, но е и знак за неговата многозначност и оригиналност. 
Сблъсъкът между тях често поражда полемики. От тези поле‑
мични случвания читателят очаква да го посветят в противо‑
положните гледни точки при интерпретацията на проблема, 
като всеки участник аргументирано защити своите позиции. 

Друг тип полемично поле създава дискусията, която об‑
съжда проблема за националното своеобразие на литература‑
та. И в нея има смесване на идеологическите и естетическите 
пластове, но в дългата игра на противопоставяния се очер‑
тават същностните знаци на естетическото пространство 
през 60‑те години на ХХ в. Поставената тема не е обект на 
публична дискусия в характерния отричащо‑ругателен стил. 

5 Динеков, П. Без монополизъм в литературната критика. – Септември, 
1965, № 6, с. 191.
6 Николов, М. Отговорности и възможности на критиката. – Септем
ври, 1965, № 4, с. 54.
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Организиран е професионален разговор на критици и писатели, 
в който се дискутират националните кодове на българската 
литература. Теоретичният анализ, изведен като основопола‑
гаща рамка задава и тона на дискусията. Той е толерантен, опо‑
зицията е сведена до методологически различия. Ритуалът на 
полемизирането настоява на интерпретирането на проблема 
от субективни позиции, но със силно изразена диалогичност, 
без да се провокират крайни междуличностни конфликти. 
Дискусията се структурира около два основни доклада и мно‑
жество изказвания, публикувани по‑късно в сборника „Нацио‑
налното своеобразие в литературата“ (1966). Текстът „На‑
ционални особености в литературното развитие“7 всъщност 
предизвиква полемичното напрежение. В него Т. Жечев развива 
своята теза за регионалната затвореност и почти трагична‑
та изостаналост на българската литература, която може да 
бъде преодоляна, „държейки се твърдо и достолепно за коре‑
ните на своята история и самобитност“. Той обозначава този 
процес като болезнено продължителен и консервативен. Без 
да абсолютизира ролята на „котловината“, образ‑метафора 
за уникалността на националното време‑пространство, кри‑
тикът извежда формулата „през регионалното към национал‑
ното и през националното към общочовешкото“. 

Концепцията на Т. Жечев с една патриархална носталгич‑
ност настоява българската литература по‑скоро да запази 
своята фолклорна автентичност, отколкото свободно да се 
отвори към световните естетически тенденции. Абсолюти‑
зирането на националната самодостатъчност по‑скоро би 
предизвикало едно капсулиране на художествените процеси, 
които вместо да привлекат вниманието на света със своята 
оригиналност и колорит, биха задълбочили културната изола‑
ция. Произведенията на Йордан Радичков са важен аргумент в 
подкрепа на неговата теза, но те по‑скоро подчертават твор‑
ческата гениалност на изключението, а не универсалността 
на тезата. Регионалността, изведена като основополагащ 
знак на една литература, подложена на естетическа стаг‑

7 Жечев, Т. Национални особености в литературното развитие. – В: На
ционалното своеобразие в литературата. Материали от една теоретична 
конференция. София: Български писател, 1966, с. 33.
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нация от идеологически конотиран художествен метод и на 
политическа цензура, която ограничава творческата свобода, 
предполага не толкова подчертаване на уникалния ѝ национа‑
лен колорит, колкото на нейната неизбежна изолация. 

Като част от едно отворено комуникативно пространс‑
тво българската литература преди 9.IX.1944 г. осъществява 
динамични естетически контакти. Нейният свободен диалог 
със света не я лишава от националната ѝ специфика, напро‑
тив по‑релефно я очертава. Поставянето на тези проблеми 
в хода на обсъждането, съпоставителният анализ между 
традиция и съвременност може да се мисли като нов концеп‑
туален подход към литературата. Той не е нито еднозначен, 
нито монолитен, и затова не може да бъде формулиран само в 
една теза, колкото и убедителна да е тя. Проблемът за нацио‑
налната самобитност се интерпретира почти до точката на 
самоизчерпването. Това, което оразличава тази дискусия от 
други, провеждани през 60‑те години, е, че тук ситуацията 
способства смислите да се извеждат на повърхността. Дори 
крайните противопоставяния предизвикват преоткриване и 
претълкуване на различни идеи чрез диалогично общуване, а 
не чрез взаимни обвинения. Това предполага оформянето на две 
основни тематични ядра.

Писателите, участващи в дискусията, са по‑близо до раз‑
биранията на Т. Жечев. Те виждат своето творчество като 
социокултурна мисия, чрез която светът ще приеме българ‑
ската литература като равностойна. Тезата на Васил Попов8, 
без да е оригинална, твърде убедително настоява, че анализът 
на художествените явления днес, опознаването на съвремен‑
ната личност, е кодифицирано в миналото. Той разглежда 
историята като информационна банка, която носи не само 
познание, но и поука. Като пример за блестящ синтез между 
исторически пластове, за продуктивна среща между модерни 
естетически тенденции и културни архетипове, писателят 
също посочва произведенията на Йордан Радичков. 

Поставянето на проблемите за родното в центъра на ху‑
дожественото творчество доминира и в другите писателски 

8 Попов, В. История и съвременност. – В: Националното своеобразие в 
литературата, с. 206.
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мнения. Интерпретациите на темата, направени от Богомил 
Райнов, Людмил Стоянов, Димитър Димов и др., са консерва‑
тивни, дори с догматичен уклон, настояващи за пречупване на 
националните характеристики през идеологическата призма 
на интернационализма. Лишени от самочувствие и информа‑
ция, с деформирани критерии, по‑възрастните писатели и кри‑
тици приемат като твърде подозрителни в идейно отноше‑
ние амбициите на младото поколение да създава литература, 
която пряко да се съизмерва с европейските художествени 
тенденции, да се полага равностойно не само в социалисти‑
ческото, а и в световното естетическо пространство. Този 
спор между млади и стари не е нов в духовния живот на Бълга‑
рия. Но в случая той е лишен от перспектива, защото класо‑
во‑партийният подход предопределя рамките, в които трябва 
да се впишат и националното своеобразие, и общочовешките 
послания на българската литература.

Но все пак в хода на дискусията, приемайки по‑скоро като 
задължителен ритуал подчертаването на опасността, която 
крие „буржоазната пропаганда“, се очертава и втората кон‑
цепция. Тя настоява българската поезия, проза и критика да 
преодолеят своята изолираност, да прекрачат тесните рамки 
на регионалната затвореност и да участват в световния кул‑
турен диалог на времето. Тази теза блестящо е обоснована в 
статията на Цветан Стоянов „По повод духа на мястото“9. 
В нея той поставя националната духовна култура в макси‑
мално разширените координати, в които принадлежността 
към дадена „котловина“ е само неизбежен знак в творческата 
биография на автора. Не регионалните, а универсалните сми‑
сли в художествените произведения трябва да предопределят 
мястото на писателя в духовното пространство. Когато не 
идентификацията с „духа на мястото“ (термин на К. Куюм‑
джиев), стане значеща, а актуалната, невъзпирана комуни‑
кация с културните случвания в света, когато регионалният 
колорит не се превръща в стил, а в щрих, характеризиращ на‑
ционалната уникалност, тогава според Ц. Стоянов една ли‑
тература, без да губи своята идентичност, се равнопоставя с 

9 Стоянов, Ц. По повод „духа на мястото“. – В: Националното своеобра
зие в литературата, с. 305.
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другите. Тази теза, твърде авангардна и смела за онова време, 
става актуална едва след демократичните промени у нас през 
1989 г. Но дори фактът, че тези проблеми не само се поставят, 
но получават и публичност, прави разглежданата полемика 
твърде важна в духовния живот на 60‑те години.

И един любопитен щрих. В дискусията за националното 
своеобразие на литературата участват съветски критици 
и писатели. Борис Иванович Бурсов прави опит аналитично 
да интерпретира проблема, изтегляйки нишките на българо‑
руските литературни взаимоотношения в една неочаквана 
посока. Той патетично благодари на България, че когато ру‑
ската литература създава образа на своя нов положителен ге‑
рой, той се оказва българинът Инсаров10. Ако този реторичен 
жест може да се приеме като израз на добри чувства, то съ‑
щественото в неговия текст е разграничаването от получи‑
лата широка популярност теза на Георги Гачев за забавеното 
и ускореното развитие на българската литература11. Много 
патетично и доста неочаквано Бурсов защитава национална‑
та идентичност на литературата ни, като твърди, че тази 
постановка я поставя в унизителното положение да препов‑
таря всички процеси, характерни за руската. Това изкуствено 
припокриване на моделите в развитието на двете литерату‑
ри лишава нашата от национални характеристики, от исто‑
рическа самостоятелност и от свободата сама да прави свои 
естетически избори. Неговата теза официализира концепция‑
та за националното своеобразие на българската литература 
и поставя край на дискусията.

Трябва да подчертаем толерантния стил на общуване в 
тази полемика, който е рефлексия на разширения периметър за 
свободна творческа изява в края на 60‑те години. Организира‑
нето на дискусия за националното своеобразие вече е знак, че 
българската литература заявява свои позиции, настоятелно 

10 Дмитрий Н. Инсаров – герой на романа „В навечерието“ на И. С. Турге‑
нев (1818–1883). 
11 Гачев, Г. Ускоренное развитие литературы. На материале болгарской 
литературы первой половины XIX в. Москва: Наука, 1964; Ускорено разви
тие на културата. София: Наука и изкуство, 1979. Концепцията на Гачев 
провокира нееднозначни реакции в българското литературознание – от 
безрезервна подкрепа, през критически прочит до категорично отричане.
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търси своето минало, за да очертае перспективите на своето 
бъдеще. Без да се отклонява от нормите на социалистическия 
реализъм, в разглежданата дискусия акцентът е поставен 
върху професионалното аргументиране на личните тези, а не 
толкова върху налагане на привнесени решения или на чужди 
истини.

Разглежданите литературни полемики дават една по‑
обективна и фактологически аргументирана представа за 
художествените процеси в годините на тоталитаризма, за‑
щото в известен смисъл се превръщат в коректив на типич‑
ния за това време модел на деформираща обвързаност между 
литература и идеология.
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Полемики и полемичен стил  
на Кръстьо Куюмджиев

Полемиките са сложно комуникативно пространство на 
среща и сблъсък на мнения, на публично заявяване на кон‑

цепции, на приближаване и оттласкване между личностни и 
естетически позиции. Те са динамично променящо се, прово‑
кативно пространство, в което аргументи от различен поря‑
дък участват в процедури на анализ, сравнение и отрицание. 
В този смисъл полемиките предизвикват иначе невъзможен 
диалог между автори, въвличайки ги в напрегнати, понякога 
дори драматични ролеви ситуации. В полемиките протича су‑
бективното време като реални житейски и творчески съдби, 
но в тях се пресичат като равнопоставени историческата па‑
мет и културната съвременност. 

Литературните полемики са междинно интердисципли‑
нарно поле, в което хармонично се допълват реторика, лите‑
ратурознание, психология, наслагват се аргументи от целия 
спектър на хуманитарното знание. Всяка полемика съгражда 
субективен, но и по‑автентичен модел на изплъзващата се, 
понякога манипулирана обективна реалност на литератур‑
ната история. Литературните полемики са виртуозна или 
тривиална игра на интерпретации, те носят познания и разо‑
чарования. Те са предизвикателство за словото и мисълта, 
своеобразен пъзел от логически доводи, ефектна защита 
и колоритни обвинения, който не всеки автор може да под‑
реди. Литературната полемика е изкуство, което малцина 
владеят. Да си полемист е талант, но и проклятие, защото 
полемичната страст провокира конфликти и създава враго‑
ве. Авторът‑полемист не може да се скрие в сюжета на тай‑
ното говорене, той е обречен на публичност, защото адресат 
на неговия текст не е само опонентът, но и читателят. Той 
трябва да бъде заинтиригуван, убеден, завоюван. Той е онзи 
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невидим, но основополагащ арбитър в спора, който може да 
подбуди и призове общественото мнение в негова полза. Чита‑
телят трябва да се приобщи към добре защитената кауза, да 
я припознае като своя. Така полемичният текст се превръща в 
творчески акт, който носи удовлетворение (и триумф), но е и 
акт на съпричастно общуване. Именно тази полемична стра‑
тегия блестящо владее Кръстьо Куюмджиев.

Пристъпих с известно притеснение към прочита на не‑
говите текстове, не бях се връщала към тях от години, а 
всички сме попадали в коварния капан на разбитите илюзии 
и развенчаните митове. Но книгите на К. Куюмджиев се ока‑
заха не просто литературна история, те сътворяват акту‑
ални и сега литературнокритически сюжети с въображение 
и ерудиция. Неговите студии и статии са изтъкани от идеи, 
разположени в културологични, философски и исторически 
контексти. Авторът е словотворец, който ги одухотворява 
със своите страсти, чувства и интуиции. Той се вгражда в 
своя текст и живее чрез него, въпреки времето. Стилът на 
К. Куюмджиев не може да бъде объркан, подменен или заб‑
равен. При него фигурата на автора е институция, автори‑
тетна и категорично разпознаваема. Той доминира в текста, 
контролира значенията, които поражда, внушава неговите 
послания. К. Куюмджиев винаги говори от Аз‑позиция, без 
да се прикрива зад така удобните идеологически констру‑
кти, политически цитати и критически клишета. Но още 
по‑важното е, че полемичните му статии са ясно персони‑
фицирани. Субектът е назован, най‑често в първия абзац, а 
после в сложната мрежа на сюжета се разплита неговата 
творческа история, лична биография, психология на поведе‑
ние. В известен смисъл опонентът е и съ‑автор – иденти‑
фициран, цитиран, разбира се опровергаван и разобличаван. 
Такъв подход изисква смелост и самочувствие. За епохата 
на тоталитаризма тази свобода на духа и освободеност на 
словото не е съвсем безопасна. Защото тогава полемиките са 
предпоставени публични спектакли с предварително разра‑
ботени сценарии и разпределени роли. Този универсален модел 
понякога е разколебан от непланирани полемични случвания, 
от случайно пропуснати от цензурата текстове или от раз‑
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падане на предварително замислената игра на естетически 
сблъсъци. Именно тези изключения, в които много често ге‑
рой е К. Куюмджиев, са истинските свидетелства за същ‑
ността на художествените процеси, влизащи в болезнени 
диалози с идеологемите на соцреализма.

Неговите полемични статии, дори със заглавията си, се 
оттласкват от идеологическата тривиалност, търсейки ме‑
тафорична оригиналност или афористичен акцент и с това 
получават широка обществена популярност. Такъв блестящ 
образец на полемичното слово е статията на К. Куюмджиев 
„Лекарю, излекувай се сам!“1. Тя е отговор на „трогателните“ 
самопризнания на всевластния тогава критик Пенчо Данчев: 
„Подтискахме вкусовете си доброволно, с вътрешно убежде‑
ние. Догматичната нормативност не даваше възможност да 
се развие неповторимата индивидуалност на художника. Тя 
пречеше на индивидуалната изява на самия критик“2. В този 
формален акт на разкаяние Куюмджиев с основание разчита 
поредната метаморфоза на критика, който, отказвайки се 
от едни догматични схеми, безпрекословно формулира нови 
идеологически рамки. Текстът иронично деконструира пове‑
денченските модели, фанатизма и репресивните функции не 
само на този автор, но и на цялата критика от 50‑те години 
на ХХ в. К. Куюмджиев структурира своята статия като ка‑
лейдоскоп от ефектни словесни игри и аналитично проникване 
зад видимата повърхност на претендиращите за абсолютна 
непогрешимост критически схеми на своя опонент. Така той 
виртуозно изгражда контрастна опозиция между неговите ар‑
гументи и своите тези за критиката като изкуство, което 
трябва да въвлича читателя в примамливия лабиринт на 
творчеството с блестящи фрази и елегантна интелектуал‑
на игра със словото. Но тази статия има още едно послание и 
то е: времето, обременено с идеология, не може да се излекува 
самò. Паметта за него е и възмездие, и покаяние, и катарзис. 
Болезнено е само мълчанието.

1 Куюмджиев, К. Лекарю, излекувай се сам.  – Септември, 1965, № 3, 
с. 183.
2 Данчев, П. Критически талант и критически принципи. – Септември, 
1963, № 5, с. 221. 
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Всяко критическо интерпретиране е едно отворено, су‑
бективно маркирано тълкуване, което аргументира своите 
тези, провокирайки разплитането не само на очевидните, 
повърхностни смисли на творбата, но и нейните дълбоко ко‑
дирани значения. Критическите текстове на К. Куюмджиев 
предизврикват такива отворени прочити на художествени‑
те творби. Но именно това предполага честото им попада‑
не в епицентъра на разгорещени полемични ситуации. В този 
текст няма да проследя всички измерения на оживената дис‑
кусия, която се разразява през 1973 г., обект, на която са „Диви 
разкази“ на Николай Хайтов. Тук ще припомня само стати‑
ята на К. Куюмджиев „Диви разкази“ и „точните науки“3. Не 
бих казала, че приемам неговите крайни тези, които абсолю‑
тизират „вредата“ от научния подход към литературната 
творба, визирайки структуралния прочит, който прави Н. Ге‑
оргиев. Но не мога да не призная, че тази статия е блестящ 
полемичен образец, построен според класическите закони на 
реториката. В нея той иронизира, отрича или внушава недо‑
верие към основополагащите проблеми, поставени от неговия 
опонент. Критикът създава специфична художествена сплав 
от факти и фикции, доводи и метафори. В шеметния обрат 
на инверсиите се съгражда една артистично‑есеистична кри‑
тическа концепция. Неговият безспорно оригинален прочит на 
„Диви разкази“ е своеобразен колаж на аргументи от различен 
порядък – народопсихологически, исторически, емоционални. С 
лекота той смесва културните пластове, обръща и дори де‑
формира смисъла на ключови понятия от тезата на Н. Геор‑
гиев и едновременно с това прецизно изгражда и убедително 
защитава своята система от възгледи. 

К. Куюмджиев е особено чувствителен към критически‑
те шаблони, баналността на изказа и идеологическите клише‑
та. Той безпогрешо разчита техните следи, без толерантна 
утеха и разбиране към техните автори, разобличавайки при‑
митивната им критическа рефлексия. Неговите студии „Сло‑

3 Куюмджиев, К. Диви разкази и „точните науки“. – Литературна мисъл, 
1974, № 2, с. 23.
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вото – творец“4 или „Ода за качеството“5 драстично наруша‑
ват общата политическа дидактичност на критическия стил 
тогава. Авторът не изпитва мъчителното колебание между 
идейна правоверност, йерархични авторитети и критическа 
съвест. В тях той полемично‑иронично налага правото да бъ‑
деш свободен чрез възможноста на направиш избор. Идеята 
за отказ от компромиси, за категорично заявена и защитена 
лична позиция наистина е тежък екзистенциален и творчески 
избор. 

В статиите на К. Куюмджиев липсва примитивната поле‑
мична стратегия на времето. Той избягва лукавите капани на 
намеците и загадките. Неговите интерпретации на чуждите 
текстове не са идеологически конотирани. Те не търсят този 
лесен, но твърде коварен ефект на отричане и заклеймяване на 
опонента. Тезите му създават конфликтната опозиция меж‑
ду смисъла и безсмислието; между естетическите ценности и 
идеологическите схеми. За него творчеството е интуиция, но 
и ерудитско познание, затова той не си позволява нито кри‑
тически шаблони, нито тривиални словесни конструкти, но 
за сметка на това с охота цитира и саркастично коментира 
„словоблудства“ на своите опоненти. За него това е „данъкът, 
цената, която заплащаме за нашата умствена и емоционална 
ленност“6. Ето как Куюмджиев коментира патетичната пре‑
поръка на един критик към младите поети „да пишат само с 
кръвта си“: „Най‑напред, ако решим да пишем само с кръвта си 
трябва да направим сметка с какви запаси разполагаме. Една 
по‑дълга поема и край, оставаме без кръв. Разбира се, всеки би 
дал кръвта си, за да се обезсмърти. Но кой ни гарантира, че 
тази поема ще бъде безсмъртна?... Всеки графоман е убеден, че 
пише с кръвта си, но от такива кръводарители файда няма“7. 

Полемичните текстове на К. Куюмджиев, въпреки прист‑
растията и наложени от времето компромиси, четат българ‑
ската литература не през нормите на социалистическия реа‑
4 Куюмджиев, К. Словото – творец. – В: Куюмджиев, К. Словото – тво
рец. София: Български писател, 1985, с. 5–61.
5 Куюмджиев, К. Ода за качеството. – В: Куюмджиев, К. Словото – тво
рец, с. 229–248.
6 Пак там, с. 232.
7 Пак там, с. 241.
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лизъм или призмата на официалната идеологическа парадигма. 
В тях са вложени неговите провокативни, но убедително и 
страстно защитени критически прозрения – приемани като 
еретичен самотен глас в годините на тоталитаризма. Защото 
К. Куюмджиев се опитваше да бъде свободна личност в едно 
несвободно време. Той беше убеден, че литературната критика 
не може да обладае обективната истина. Той не понасяше фана‑
тизма, защото знаеше, че човекът не е безгрешен и не може да 
бъде съвършен. Затова гледаше на света и на себе си с ирония. 
Но „От такива хора очаквай повече съчувствие и доброта, от‑
колкото от ония самодоволни чистофайници, които излагат 
на показ своята непогрешимост и ревниво крият дори от себе 
си тайните си пороци“. Това са думи от „Панахида за Цветан 
Стоянов“8, но те носят и спомена за К. Куюмджиев, така както 
го помним тези, които имахме честта да го познаваме.

8 Куюмджиев, К. Панахида за Цветан Стоянов. – В: Куюмджиев, К. Исто
рията като жива памет. Статии. София: Български писател, 1979, с. 143.
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Българската литература  
в края на едно столетие

Приемането на 1989 г. като година‑граница в съвременната 
история на България обозначава приключването на един 

етап в политическия и обществения живот, но тя се прев‑
ръща и в преломна точка за литературата. Отричането от 
идеологическите клишета, падането на естетическите огра‑
ничения провокира утвърждаването на нови автори, поети‑
ки и езици в поезията, прозата и драматургията, както и на 
непредубедения прочит на литературната история. Катего‑
рично оттласквайки се от ценностната структура на социа‑
листико‑реалистичния канон в края на ХХ век, българската 
литература е сложен конгломерат от стилове и сюжети с 
нееднозначна художествена стойност. Освобождавнайки се 
от ограниченията на идеологическите норми и репресиите на 
политическата цензура, в нея се формират нови естетически 
тенденции, които толерират художествените експерименти 
и тематичните провокации.

Литературата е актуална и социално сетивна, но и преос‑
мисляща своята история, припознаваща родството си по‑ско‑
ро със забранявани или забравени автори и творби, отколкото 
с традиционно вписваните в суверенното пространство на 
литературния канон класици. Политическата промяна про‑
вокира интереса към непознати литературоведски нарати‑
ви, теоретични и критически интерпретации, към екстрава‑
гантни творчески изяви. Този най‑често продуктивен, но в 
някои свои проявления и комичен стремеж за наваксване на из‑
губеното време поражда както ярки творчески жестове, така 
и по‑умерени промени в литературното поле. То започва да се 
преструктурира не само като поетика, стил, език, сюжети, 
герои, жанрове, но и в институционален и в социален аспект. 
Възможностите за свободно книгоиздаване, създаването на 
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нови периодични издания и творчески общности променят 
културния контекст – освободен от ограничения и табута, 
толериращ жестовете на отрицанието, но и на покаянието. 
Литературата категорично се оттласква от своята затво‑
рена, елитарна самодостатъчност, тя търси алтернативни 
форми на публична реализация. Това е времето на литератур‑
ните фестивали, на разцвет в издаването на поезия, проза, 
критика и преводна литература, на актуални прочити, въ‑
веждани в образователната система, на променения социален 
статут и обществена роля на интелектуалците. Естетиче‑
ските и идейните промени рефлектират от смяна на посто‑
янния кръг от сътрудници на културния периодичен печат и 
променените имена („Литературен фронт“ – „Литературен 
форум“, „Септември“ – „Летописи“, „Народна култура“ – „Кул‑
тура“), до създаването на алтернативни творчески формации 
и издаването на пъстра палитра от нови вестници и списания. 

В средата на 90‑те години писателите с антикомунисти‑
чески убеждения напускат официалния Съюз на писателите 
и сформират Сдружение на български писатели. Съществено 
място в историята на демократичния периодичен печат има 
„Литературен вестник“, издание, обединяващо младите по‑
ети, писатели и критици, толериращо техните авангардни 
постмодерни прояви. С различен успех, в зависимост от фи‑
нансовата си обезпеченост, продължават съществуването 
си, без да променят имената и профила си списанията „Пла‑
мък“, „Панорама“, „Съвременник“, „Факел“, „Море“. В тема‑
тично‑антологийни броеве те поставят проблеми на превод‑
ната рецепция, критическата интерпретация на модерните 
теоретични подходи, представят маргинализирани или забра‑
нени зони от литературната история. 

Изключително голямата като обем литературна про‑
дукция, тематичните предизвикателства, изобилието от 
възможности за непосредствен контакт с читателската 
аудитория променят функциите на оперативната критика, 
както и мисията на литературоведските изследвания. За‑
почва радикална аналитична преоценка и преподреждане на 
литературното поле, очертават се границите на нов канон. 
Литературнокритическото деконструиране на процеси и яв‑
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ления, наистина твърде динамично променящи се и взаимно 
изключващи се, подменя така наречените периодични кри
тически прегледи с пазарни класации и медийна популярност. 
Текущата критика се преврпъща по‑скоро в медиатор между 
писателя и широката публика, а понякога, умело използвайки 
популярни клишета, с удоволствие играе ролята на реклама. 
Това, разбира се, е естествена реакция срещу строгия идео‑
логически контрол, налаган доскоро над литературата, пре‑
върнал критиците, заемащи високи постове в политическата 
йерархия, във всевластни съдници. За ценностното осмисля‑
не на литературния процес важно значение през този период 
имат цялостните изследвания на Розалия Ликова, Никола Ге‑
оргиев, Радосвет Коларов, Светлозар Игов, Михаил Неделчев. 
Текстовете на Валери Стефанов, Александър Кьосев, Милена 
Кирова, Амелия Личева, Миглена Николчина, Яни Милчаков и 
др. налагат нови научно аргументирани, но и провокативни 
прочити на художествените явления. Тези тенденции при‑
добиват нови интердисциплинарни проекции и в по‑късните 
литературноисторически и теоретични изследвания на по‑
колението, което активно твори литературата на 90‑те го‑
дини – Пламен Дойнов, Бойко Пенчев, Пламен Антов, Борис 
Минков, Едвин Сугарев, Ани Илков и др. 

Литературознанието приема като своя мисия очерта‑
ването на достоверна и обективна картина на българската 
духовност през ХХ век. Основополагащи са темите за личния 
избор, за устояването на политическия натиск, за „меката 
власт“ на моралните и интелектуалните авторитети, за пер‑
соналната отговорност за манипулативното деформиране на 
историческите факти, за репресиите срещу автори, творби, 
издания и естетически тенденции. В този драматичен процес 
важен принос имат списанията „Литературна мисъл“, „Език 
и литература“, „Български език и литература“, „Летописи“, 
„Литературата“ и др.

Споменът за емблематични издания, формирали класиче‑
ските измерения на националната литература, е материали‑
зиран във възраждането на имената на списанията „Стрелец“, 
„Хиперион“, „Нов Златорог“, въпреки проявена естетическа 
еклектичност, те просъществуват твърде кратко. Единст‑
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вено сп. „Везни“ се радва на издателско дълголетие благодаре‑
ние на прагматичната си адаптивност към пазарните норми 
на новото време. Алтернативни като заявена художествена 
платформа и амбиция за елитарност са списанията „Ах, Ма‑
рия“ и „Сезони“, но за съжаление, с твърде кратък период на 
съществуване. Сериозни публикации, осмислящи литератур‑
ната история, а и текущия културен процес се публикуват 
във весстник „Век 21“ и списание „Демократически преглед“. 
Бурният разцвет на литературната периодика, нейното сти‑
лово многообразие, заявено в авангардни манифести, в тек‑
стове с консервативни литературноисторически програми, 
безспорно е знак за пълноценно възползване от възможности‑
те на демокрацията, за свободно, диалогично, но и полемич‑
но налагане, развитие и отмиране на художествени процеси в 
края на ХХ век. Именно те обозначават възвръщането на от‑
казаните права на литературата и литературознанието да 
правят необременен от идеологеми ценностен избор. Предиз‑
викателствата на новите технологии предполагат и създава‑
нето на непознати дотогава форми за интелектуална кому‑
никация. Електронните издания и сайтове (като „Liter Net“ на 
Георги Чобанов и „Словото“ на Мартин Митов и др.) вписват 
литературата в едно социокултурно поле, което става все 
по‑влиятелно през следващите десетилетия.

Политическите промени провокират засилена вълна не 
само за осветляване на табуирани зони от литературната 
история, но и за морална преоценка на съзнателно или при‑
нудително направени екзистенциални и творчески компро‑
миси. Най‑отчетливо тази тенденция намира художествена 
реализация (по‑откровена или по‑манипулирана) в разцвета 
на мемоарния жанр и на документалната литература. През 
призмата на субективния спомен или ежедневната хроника 
на времето, регистрирана в дневници, българските писатели 
изграждат сложната мозайка на тоталитарния период. Су‑
бективно преживяно, но и наситено с документални факти, 
мемоарното художествено пространство носи достоверно 
познание, но и колоритна информация за политическия и кул‑
турния живот от близкото минало. С подчертан интерес, но 
и с оживени дискусии се приемат посмъртно публикуваните 
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„Дневници от различни години“ на Емилиян Станев и „Днев‑
ник“ на един от водещите литературни критици в годините 
на соцреализма – Борис Делчев. Интерес предизвикват и на‑
писаните с белетристичен талант спомени на Вера Мутаф‑
чиева („Бивалици“), на Георги Данаилов („Доколкото си спом‑
ням“), на Константин Илиев („Поражението“). Оригинална 
хронология на преживяното време чрез ироничното спомняне, 
вложено в анекдота прави и Петър Алипиев в „Без малко Тир‑
тей“. Ценни изследвания на строго охранявани политически 
зони от културния живот или идеологически митологизира‑
ни личности от годините на тоталитаризма чрез проучва‑
не на архиви и документални свидетелства са направени от 
Божидар Кунчев, Михаил Неделчев, Цвета Трифонова, Вихрен 
Чернокожев, Емил Димитров и др. Важно място в очертава‑
нето на трагичните белези, които комунистическият режим 
оставя в литературнания живот, имат книгите, разследващи 
организираното от тайните служби на Държавна сигурност 
убийство на писателя Георги Марков, една от първите е на 
Христо Стоянов – „Убийте Скитник“.

Емигрантската съдба – проклятие или шанс. Това е една 
от устойчивите теми в културното пространство на 90‑те 
години. Завръщането на българските емигранти интелекту‑
алци е не само важен житейски момент за тях. Литература‑
та се опитва да осветли и осмисли политическите тайни на 
тоталитарното време, за които разказват книгите на писа‑
тели, публицисти, учени емигранти от различни поколения. С 
изискания си стил, с леко архаизираната лексика, книгите на 
Стефан Попов, Стефан Груев, Петър Увалиев, Христо Огня‑
нов възвръщат както усещането за сакралност на родното, 
въпреки превратностите на съдбата, така и изконния смисъл 
на патриотизма – не като кух и гръмогласен лозунг, а като 
осъзната мисия на интелектуалеца. В сюжетното простран‑
ство на техните публицистични, есеистични, мемоарни твор‑
би най‑често се преплитат спомени и политически анализи, 
исторически реалии и ярки народопсихологически наблюдения.

Във фикционалното пространство на художествените 
текстове и в автобиографичните разкази на Цветан Маран‑
гозов, Димитър Бочев, Атанас Славов, Любомир Канов, Илия 
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Троянов и много други спомените за травматичните белези на 
преживяното у нас, но и в чуждата социокултурна среда се до‑
пълват от актуални политически коментари, от философски 
тълкувания на невъзможни екзистенциални избори и проиграни 
национални шансове. Сложният синтез между мемоарното, до‑
кументалното и художественото прави книгите на емигран‑
тите автентично свидетелство за българския ХХ век, дава 
един възможен прочит на политически събития, отклонили ли‑
тературата от нейното естествено художествено развитие, 
стеснили смисловия обем на нейните послания, ограничили 
многозначността на езика. Безспорно най‑важният акт на по‑
каяние е официалното завръщане в българската литература на 
Георги Марков – на неговите инкриминирани разкази, повести и 
драми и най‑вече на „Задочни репортажи за България“. Именно 
те показват най‑ярко и безкомпромисно модела на тоталитар‑
ната система, която манипулира и убива. В тях е вложена она‑
зи воля за истина и за памет, за очакваната промяна и толкова 
необходимия духовен катарзис през 90‑те години. 

Освен активната преводаческа дейност на литературо‑
ведски текстове, запълващи белите полета на познанието за 
актуалните тенденции в развитието на хуманитарната нау‑
ка, важно – не като биографичен щрих, а като социално значим 
момент, е и ситуирането в българския културен контекст на 
творчеството на Юлия Кръстева и Цветан Тодоров – учени 
със световно признание. Краят на века поставя началото на 
тяхното завръщане и все по‑пълноценното им присъствие 
през следващите десетилетия в националното духовно прос‑
транство. 

Произведенията на ярки творчески индивидуалности 
(Блага Димитрова, Константин Павлов, Радой Ралин, Борис 
Христов, Иван Цанев, Екатерина Йосифова, Ивайло Петров, 
Иван Теофилов и др.), създавани преди и след промяната, очерта‑
ват знаците на трудния път, по който върви българската ли‑
тература от затворения, идеологически обременен контекст 
на социалистическия реализъм към естетическите предизви‑
кателства и художествените експерименти на новото време. 
Това гранично време‑пространство, което разделя свободата 
от несвободата в литературата, носи много и различни зна‑
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чения. Едно от тях е истината за миналото. В романите на 
Виктор Пасков, Златомир Златанов, Владислав Тодоров тя е 
наситена не толкова с документална достоверност, колкото 
със символи и образи, които внушават трагизма и неизличими‑
те травми на спомена за тоталитарното време.

Характерна особеност на периода е разцепването на ли‑
тературата. От контролирана, редактирана и цензурирана 
тя се изправя пред предизвикателствата на свободния пазар 
и пред липсата на устойчиви художествени критерии. Това до 
голяма степен заличава границите и равнопоставя високото и 
ниското, масовото и елитарното, тривиалното и стойност‑
ното в културата на Прехода. Смяната на естетическата 
парадигма превръръща циничния изказ, бруталните разкази за 
криминалните престъпления на новите герои на времето, за 
техните обвързаности с държавните структури, в пазарен 
бестселър. Общественият интерес, отразен в големите ти‑
ражи и медийната популярност на жълтите сюжети, разка‑
зани със съмнителни художествени качества, би могъл да се 
приеме и като своеобразен жест на бунт спрямо идеологемите 
на социалистическия реализъм. За съжаление, случващото се и 
през следващото десетилетие показва, че масовата култура 
се налага като масов лош вкус, трайно променящ естетически‑
те стойности и моралните ценности. Тези резки контрасти 
най‑отчетливо се маркират, проследявайки махалото между 
интелектуалните, иронично‑естетски сюжети в прозата 
(Чавдар Ценов, Любомир Милчев, Борис Минков, Златомир 
Златанов и др.) и булевардното, пошлото в произведенията на 
Христо Калчев и в някои от романите на Александър Томов, 
Владо Даверов и др.

Трансформациите в поетиката, новите тематични по‑
лета разчупват матрицата на класическите литературни 
стилове. В прозата традицията се пародира с ефектни ези‑
кови игри (Людмил Станев), съвременната социална действи‑
телност се интерпретира през призмата на комичното (Алек 
Попов, Стефан Кисьов) или на травматичното (Деян Енев, 
Палми Ранчев), осмислят се новите социалнополитически ре‑
алности през призмата на историята като родова памет или 
като национални погроми и възходи (Владимир Зарев). Явление 



161

през този период е и поезията на Ани Илков – демитологизи‑
раща сакрални понятия и образи. Оригинално творческо при‑
съствие налагат Едвин Сугарев и Владимир Левчев. Новите 
поети се припознават като последователи на Константин 
Павлов, Николай Кънчев, Биньо Иванов. Те подчертават както 
авторитета на тези автори като личности, които отстоя‑
ват своите позиции, така и влиянието на тяхното творчест‑
во за утвърждаване на модерните поетически парадигми. 

Трудно е да бъде формулирана една устойчива тенденция в 
литературния живот след 1989 г. Той е динамично променящ 
се и фрагментарен. В него съжителстват няколко творчески 
поколения, които се обединяват в интелектуални общности 
и се противопоставят в алтернативни периодични издания. 
И все пак това, което можем да обозначим като доминираща 
насока, е постмодернизмът в българската посттоталитарна 
литература. Неговите ранни прояви са своеобразен бунт сре‑
щу идеологическите ограничения и естетическите клишета в 
изкуството. Създават се нови кръгове от писатели и литера‑
туроведи, обединени от общи естетически идеи и политиче‑
ски убеждения, които чрез манифестни текстове, пародийни 
антологии, оригинални поетични и прозаични творби, модерни 
литературоведски интерпретации и отдавна забравени или 
забранени литературноисторически текстове не само въз‑
връщат автентичното лице на българската литература, но и 
очертават водещите тенденции през 90‑те години на ХХ век. 

Отличаващ белег на българската постмодерна проза е 
нейната синкретичност. Тя усвоява и пресътворява много 
модели – национални и чужди, създавайки сложна мозайка от 
цитати, с които си играе с лекота и естетически финес. Рома‑
ните на Георги Господинов, Милен Русков, Златомир Златанов 
превръщат историческите сюжети или актуалната социална 
проблематика в сцена, на която авторът и героите разигра‑
ват фикционални и реални повествователни етюди. Те създа‑
ват отворено, провокативно сюжетно пространство, което 
носи послания и предизвиква читателя към размисъл и себе‑
познание. Българската постмодерна литература възражда си‑
лата на словото да твори с интелектуалното удоволствие на 
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освободеното въображение и с език, неограничаван в своите 
асоциативни провокации.

През целия ХХ век жените, които създават литература 
в България, заемат значително място в културния живот. 
Те имат активни обществени позиции и талантливи твор‑
чески изяви във всички жанрове. Но през различните литера‑
турноисторически етапи тяхното творчество е подчинено 
на различни каузи и идеологии – от извоюването на полити‑
ческо равноправие, през социално‑битовата еманципация, до 
творческата равнопоставеност. През 90‑те години така на‑
реченото женско писане е в синхрон с актуалните проблеми 
на феминизма. Жените авторки носят една много по‑фина, 
но и по‑болезнена чувствителност за нравствено‑етични‑
те трансформации на времето, за нерегламентирания хаос, 
който предизвикват разпадащите се ценностни системи, 
но и за творческите изкушения, които предлагат новите 
тематични полета и освободените от забрани художестве‑
ни експерименти. Жените творци се опитват да подчинят 
времето на словото и чрез него да създадат един нов, макар и 
фикционален порядък. Романите и разказите на Емилия Дворя‑
нова, Мария Станкова, Теодора Димова, Албена Стамболова, 
Здравка Евтимова са различни и като поетика, и като стил. 
Общото е, че те хармонично спояват философски, библейски, 
екзистенциални сюжети и чрез тях анализират моделите на 
женската идентичност, психологическите измерения на лю‑
бовта, самотата, отчуждението, на интимните и социални‑
те пространства на жената. Индивидуални поетични почерци 
налагат и Мирела Иванова, Силвия Чолева, Кристин Димитро‑
ва, Виргиния Захариева, Амелия Личева, Миглена Николчина и 
др. Те създават поетичния образ на модерната жена, търсеща 
своята самоличност и отстояваща правото си на екзистен‑
циален избор и сексуална освободеност.

Чрез представянето на емблематични събития и автори 
се маркират симптоматични процеси в съвременната българ‑
ска култура на Прехода, ситуирани в проблематични и поле‑
мични художествени контексти. В това сложно, динамично 
променящо се пространство важно значение има не толкова 
хронологичната им подреденост и фактологична изчерпател‑
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ност, а естетическата провокативност и силният социа‑
ленен резонанс на непознати дотогава реализации на лите‑
ратурни процеси. В тях е заложен бунтът на новото време, 
налагащо свободен творчески изказ, отричащо идеологемите 
на соцреализма и пиедесталното отношение към литератур‑
ния канон. Поколението на 90‑те не се страхува да разрушава 
традиционни митове и да създава нови митологеми, да налага 
алтернативни жанрове и да търси скандални творчески изя ви. 
Затворената, камерна самодостатъчност на литературата 
е отречена в името на публичността, на шоуто, на мулти‑
медийните ефекти. Именно плодотворната симбиоза между 
литература, театър, музика, визуални изкуства създава ха‑
рактерната за времето полифония на езици и стилове като 
сблъсък между клишета и авангардност.

Оригиналният синтез на изразни средства и ефектни ви‑
зуални реализации на словото е характерен за много популяр‑
ните през този период поетични спектакли на Петък 13. В 
тях Мирела Иванова и Бойко Ламбовски умело изиграват сво‑
ите стихове пред многобройна публика, прецизно използвайки 
ефектни театрални похвати  – чрез наслагването на много 
роли и маски те всъщност осъществяват умелата идентифи‑
кация между поет и актьор. Интересен културен феномен през 
90‑те години на ХХ в. е и Авторският литературен театър. 
Импровизациите, пародиите, обезсмислянето, но и възраж‑
дането на устойчиви културни символи, които реализират 
последователно и смело – Г. Господинов, П. Дойнов, Б. Пенчев 
и Й. Ефтимов, създават нови идентификационни ценностни 
знаци, маркират кодовете на една различна поетика. Синкре‑
тизмът между театър и литература обозначава настойчи‑
вите провокации за преосмисляне на миналото, за промяна в 
ценностната система на настоящето, предполага популяр‑
ността на тези спектакли, като им придава своеобразен ста‑
тут на коректив на традиционната твърде консервативна 
или идеологически деформирана представа за литературата. 
В контекста на политическата промяна те се приемат като 
алтернативна естетическа позиция, като знаци по сложния 
път в утвърждаването на българската литература, търсеща 
своята нова идентичност.
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Характерно за този период на рязко оттласкване от три‑
виалността е и категоричното преобръщане на представата 
за автора. Той вече не е загадъчна и самодостатъчна личност, 
той е писател, но и актьор, издател на своите произведения, 
личност с ясно заявена естетическа и политическа позиция. 
Националната ни култура отново свободно се съизмерва с ев‑
ропейските модели, макар и случили се много по‑рано в други 
естетически и социокултурни контексти. Писателите вече 
не търсят посредничество, за да представят своите творби 
пред публика. Те използват традиционните книжни издания 
като повод, за да осъществяват различни форми на сценич‑
ни изяви. Например поетичните трубадурски двубои – инте‑
ресни, атрактивни, добре концептуализирани, с акцент върху 
интелектуалността като познание и импровизацията като 
среща на таланти. Или – преминаването на границата между 
смисъл и атракция, доминацията на форма пред съдържание, 
предпочитането на външни ефекти, характерни за философ‑
ско‑литературния кръг Рамбо 13. Дискутирани или оспорвани, 
почти две десетилетия продължават техните ярки, понякога 
крайно радикални изяви. 

Променя се и представата за художествената стойност 
на книгата в първите години на Прехода. Важно е не нейното 
конституиране в литературния канон, а нейната публичност, 
визуализирането на смислите и посланията, които тя носи. 
Търсенето на екстравагантността и скандалното са част от 
постмодерните културни жестове, но не по‑малко значещи 
са аналитичната оценка, ясното обозначаване на причините 
и персонифицирането на вината при представянето на забра‑
нени или маргинализирани автори и творби. Премиерите и на 
класическите, и на новите книги са ефектни – те се помнят 
и коментират. „Висящите градини на България“ на П. Дойнов 
е театрален спектакъл, в който поетът играе три роли, пре‑
миерата на „Африка. Числа“ на Й. Ефтимов е футболен мач, 
Роман Кисьов представя книгите си в специално подбрано ху‑
дожествено пространство, в съпровод на музика, други поети 
включват хип‑хоп танци или балет. Поетичното слово, изи‑
грано в театралните спектакли „Безопасни игли“ от Петър 
Чухов (постановка на „Сфумато“), е определено от критика‑
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та като „театрален хайку празник“; „Ела, легни върху мен“ по 
стихове на Силвия Чолева (Университетски театър на НБУ); 
„Тапетите на времето“ по стихове на Константин Павлов, 
реализиран от Юлия Огнянова (ДСТ „А. Константинов“); ху‑
дожественият проект „Аз, Хамлет“, осъществен край езеро‑
то Сълзата в Рила.

Интересен е закъснелият, но за сметка на това интен‑
зивен опит за реализирането на явлението слам, прието с 
известно недоверие заради примамливата несигурност на 
свободната сценично‑поетична изява. Поетичната сценич‑
ност наваксва своята изостаналост с намирането на нови, 
различни форми на общуване с читателя‑зрител, използва об‑
щодостъпните форми на психотерапията, на масовото споде‑
ляне, на публичното съпреживяване, осъществени чрез слово, 
музика и ритуални движения. Именно така поетичният пър‑
форманс избягва скуката на еднообразното четене (Виргиния 
Захариева, Васил Видински, Мария Калинова, Камелия Спасова 
и др.), провокира, скандализира, поражда и разколебава естети‑
ки („Градски четения“, „Литературата в действие“, „Точка 
срещу точка“ и др.).

Именно в тази симбиоза между двете изкуства, в слож‑
ното съчетание между стихове, музика и движение много 
по‑ярко се очертава идентичността на съвременния творец – 
без маски и без посредници в общуването с публиката. Тези 
събития категорично се дистанцират от ритуалността на 
академичните четения, пародирайки шаблонните критически 
оценки. Те настояват на играта и импровизацията, създават 
празник на свободния, необременен от предразсъдъци творче‑
ски дух, изтеглят продуктивни връзки между визия и слово, 
между литература и шоу. Това е една различна, атрактивна, 
понякога дори скандална, но бързо забравяна или измествана 
от нови по‑модерни форми литературна реалност, съществе‑
на част от културното пространство в края на ХХ век. 

Този фрагментарен текст е с отворен финал, защото бъл‑
гарската литература след 1989 г. не е завършена литературна 
история. Тя се твори и динамично променя сега. Затова трудно 
може да бъде обективно анализирана и още по‑трудно – изчер‑
пателно представена. 





Литературнокритически 
сюжети





169

Литературната история като съдба

Литературната история е не само многолетно професио‑
нално занимание за Михаил Неделчев, тя е съдба. Защото 

всяка негова книга не е просто факт от творческата му би‑
ография, тя идва с мисия – да ни накара да погледнем отново 
зад предела на познатото, отвъд познанието, което смятаме, 
че сме постигнали, да ни провокира да съпреживеем поредния 
неподозиран литературноисторически сюжет. Този текст 
представя три емблематични книги на проф. Неделчев, които 
осмислят различни моменти от българската литературна ис‑
тория и обозначават различни подходи при нейното осмисляне.

Книгата „Литературноисторическата реконструкция“1 
още със заглавието си ни подтиква да се усъмним в това, че е 
възможно да бъде създаден константен, абсолютен в своята 
завършеност литературноисторически мегатекст. Но в съ‑
щото време М. Неделчев, вървейки по житейския път, твори 
литературна история. Не в онзи традиционен смисъл на книга 
с хронологично подредени текстове, която с акта на своето 
издаване идентифицира автор и история и високомерно насто‑
ява за единствена и непроменлива истинност. Литературна‑
та история като авторски проект наистина се случва в книга‑
та на М. Неделчев, но чрез отрицание на модела, на стила и на 
подхода. Литературната история съществува, но не в кано‑
ничната подредба на творците и техните произведения, дори 
не и чрез прецизните социокултурни конструкти, в които те 
се полагат. Напълно подкрепям неговата теза, че същинската 
литературна история трябва да бъде „многократно разказва‑
на, да бъде снаждана и детайлизирана, да се оформя в цялостен 
разказ“. В неговата книга литературната история е игра на 
прозрения, на въображение и освободеност в интерпретаци‑
ите. Тя е акт на сътворение, който може многократно да бъде 
1 Неделчев, М. Литературноисторическата реконструкция. София: Про‑
света, 2011, 391 с.
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дописван, оспорван и отново съграждан. В този акт същност‑
но значение има паметта като респектиращо познание за ми‑
налото, съхранявано в културни свидетелства и исторически 
документи.

Текстовете, които изграждат книгата „Литературно-
историческата реконструкция“, синхронно се допълват, 
концептуално осмислени и тематично обвързани, те носят 
препратки към предишни творби, изтеглят асоциативни 
връзки към бъдещи книги. В контекста на фрагментарното, 
разпадащо се в своята духовност битие на ХХІ век тя е осно‑
вополагаща за българското литературознание. Естетски про‑
мислено и научно аргументирано, литературноисторически‑
те сюжети са композирани в осем тематични модула, писани 
по различно време и по различни поводи. Чрез тях авторът не 
само преосмисля, преоткрива и ценностно преподрежда твор‑
би от българската, руската, полската и френската литера‑
тура, но и аргументира своята фундаментална „Апология на 
литературната история“.

Текстовете на М. Неделчев са не просто разпознаваеми в 
културното пространство. Те са универсални медиатори меж‑
ду художествените произведения и читателите от различни 
поколения, затова те участват в множество интертексту‑
ални комуникации. Функциониращи в своята завършеност, те 
вече са оставили следи в културната памет. Вписани в обща‑
та концепция на литературноисторическата реконтрукция 
като продуктивен подход към големия литературноистори‑
чески наратив, те диалогизират помежду си, понякога полеми‑
зират, друг път се допълват и набъбват с нови факти и тези. 
Но неизменно ни въвличат и в нови евристични ситуации, и в 
интелектуални провокации. Тези разгърнати студии, статии, 
етюди и фрагменти създават мрежа от смисли, отворени са не 
само към други автори и книги, но и към написани, но непубли‑
кувани в книгата или изговорени умоподбудителни текстове 
на М. Неделчев. Те неизменно обаче надграждат идеи, видени 
през оптиката на една модерна и в същото време класическа 
в своята неоспоримост методологическа призма – създадена 
от проф. Неделчев. Тя е необходимият за всеки изследовател 
теоретичен модел, но и увлекателен раказ, сплитащ и разпли‑
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тащ нишките на много интригуващи литературни сюжети. 
Повечето от тях малко познати, други съвсем неизвестни, 
трети – деформирани от идеологически напластявания или от 
многолетно поддържани митологеми. Такъв е замисълът на 
дял ІІ – „Реконструкция на същностни, мними и неслучили се 
ходове на литературноисторическото утвърждаване“; на дял 
ІІІ – „Укритата проблематика или тематично пренареждане“; 
на дял ІV – „Разбиване на втвърдени конструкти, реконструк‑
ции на неосъществени докрай съпротиви срещу идеологическо‑
то насилие или/но и реконструкция на лични литературнокри‑
тически и литературноисторически проекти“. Разстоянието 
между тях, предпоставено от различното време, в което са 
създадени, се запълва от нови идеи, от натрупан интелектуа‑
лен опит и фактологична информираност. Постепенно те из‑
граждат концептуални литературноисторически представи, 
но в същото време са подвижни и еластични, а не застинали в 
своята абсолютност и обективност. Те улавят движението 
на процесите, динамиката на явленията, провокират вглежда‑
не в детайлите, които не са очевидни и чрез това навлизат в 
дълбинните текстологични кодове на творбите. Текстовете 
на М. Неделчев създават нова представа за неконфронтиращо 
се отношение между литература и критика. То предполага не 
самодостатъчната дистантност на литературната крити‑
ка, работеща като че ли извън художествения текст, а любов‑
ното проникване на критика в него, постъпателното, бавно 
усвояване на творбата, нейното разгадаване и осмисляне. Та‑
кива любовно‑обладаващи са текстовете за Антимовския хан 
на Йордан Йовков2 и за Кирил Кръстев3. 

М. Неделчев в пълна мяра възвръща изначалния смисъл и 
значение на фигурата на Автора, обезсмисляйки всички въз‑
можни претенции за негова фикционалност или дори смърт. 
Авторът твори и историята, и литературата и затова е 
достоен да бъде обект на литературноисторическата рекон‑

2 Неделчев, М. Магията на любовното. Проникване в Антимовския 
хан. – В: Неделчев, М. Литературноисторическата реконструкция, с. 68.
3 Неделчев, М. Любовност и творческа възбудимост през 30‑те selon 
Кирил Кръстев.  – В: Неделчев, М. Литературноисторическата рекон
струкция, с. 75.
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струкция. М. Неделчев изследва неговата сила, слабост и разо‑
чарования, показва трънливия път, по който той открива сво‑
ята самоличност и търси нова идентичност. Този проблем, 
явно или по‑завоалирано, е заложен в почти всички текстове 
от книгата, защото подчертаната споеност между автор и 
творба, която очевидно привлича М. Неделчев, е характеризи‑
ращ знак и за неговия стил. Той е автор в класическия смисъл на 
това понятие. Енциклопедист, ерудит, неизчерпаем източник 
на идеи и тезиси, съхраняващ духа на българската културна 
история не само като книжно познание, но и като генетичен 
код. За него никога не са били значещи нито идеологемите на 
комунистическата власт, нито лесните изкушения на демо‑
крацията. Неговата съдба е обречена на литературното. За‑
това тази книга е много лична. С дискретно вплетените спом‑
няния, със самоиронията, с документите, с увлекателните 
разкази за събития, личности и срещи, книгата се превръща в 
своеобразна творческа биография. Но тя е преди всичко соци‑
ално значим факт, защото е част от живата история на бъл‑
гарското литературознание. Очертавайки границите на един  
значителен отрязък от време, всеки един от нейните тек‑
стове осмисля важни епизоди от духовния сюжет на ХХ в. И 
така създава крупен литературноисторически проект, дори 
М. Неделчев многократно да се дистанцира от тази възмож‑
ност. Той е различен, оригинален, неконвенционален, защото и 
авторът му е такъв. В този контекст по своеобразен начин се 
вписват както идеите на проф. Неделчев, разпилявани в блес‑
тящи устни импровизации, така и различните по жанр книги, 
които издава. 

„Цензурираните класици“4 е антология на останалите 
извън канона, извън вниманието, извън корпусите на съчине‑
нията творби на „най‑големите“ според М. Неделчев български 
писатели след 1878 г. Разказани са историите на тяхното цен‑
зуриране, които той определя като „едни от най‑нежните“5. 
На всеки, неживял в годините на комунизма вероятно това 
би му се сторило странно, но то е вярно в цялостната йе‑
рархична система на репресиите – убийства, лагери, изселва‑

4 Неделчев, М. Цензурираните класици. София: Сиела, 2011, 408 с.
5 Пак там, с. 10.
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не, изгаряне на книги, забрани за публикуване. И още – цялата 
палитра от манипулации: некоректни съкръщения, своеволни 
редакции, завоалирани подмени и др. Тази деформираща според 
идеологически критерии и политически норми система на из‑
даване на литературната класика е коментирана и анализи‑
рана неведнъж. Но това издание, стуктурирано като корпус 
от материали, съпътствани от въвеждащи текстове, е първо 
по рода си. В някакъв обърнат вариант на антологичното, не 
като представително и емблематично за даден автор или те‑
матично поле, а като насилствено забранено или маргинали‑
зирано, тази книга има стойността на първообразците в този 
жанр, създавайки възможност да се реставрира истинското 
лице на българската литература. Навлизайки в биографичните 
пространства, социалнополитическите парадигми чрез вещи 
текстологични анализии, документи и спомени, М. Неделчев 
ни въвлича в лични и документални сюжети, поставяйки дра‑
матичните въпроси за взаимоотношенията власт – литера‑
тура; истина – митологеми. Тази книга е своеобразен катар‑
зис, нейното четене изисква приобщеност, но и свободата да 
мислим за миналото без заблуди и носталгия. Това е книга за 
посветени читатели. Тя хармонично обвързва литературна‑
та наука с документа и факта, прецизния коментар с увле‑
кателния разказ, самите художествени текстове с личните 
свидетелства на автора за актовете на цензуриране на про‑
изведенията на Иван Вазов, Пенчо Славейков, Антон Стра‑
шимиров, Кирил Христов, Елин Пелин, Петко Тодоров, Пейо 
Яворов, Симеон Радев, Йордан Йовков, Христо Силянов, Дими‑
тър Подвързачов, Асен Разцветников, Димитър Талев, Ангел 
Каралийчев и др. Това е книга, в която болезнено се срещат 
политика и литература и последствията от сблъсъка между 
тях – вписването в канона на творби, но и насилственото по‑
ставяне на други в неговата сянка. Това е книга за забравата и 
паметта, за отговорността пред историята и поколенията, 
които биха искали да познават автентичната, нецензурира‑
на българска литература. В този смисъл тя би могла да бъде 
създадена само от М. Неделчев – литературовед, обречен на 
историята, личност, преминала през сложните изпитания на 
времето, опазвайки своите позиции, той има право да описва 
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механизмите на забраната и да ни провокира към покаяние за‑
ради забравата.

Книгите на М. Неделчев изпълват с уникалност иначе ба‑
налната формула лично творчество. Те подбуждат съгласие, 
уважение, размисъл, понякога спор, но никога не допускат пов‑
торение и клишета. Те отварят нови пространства, създават 
банка от смислопораждащи находки и литературоведски идеи. 
В тях могат да бъдат разчетени множество знаци, които или 
логически са свързани помежду си, или ролево разменят мес‑
тата си, като оформят границите на културното поле от 
Ботев до най‑актуалните литературни явления. Така той 
изгражда един сложно композиран от поредица микросюжети 
текст, който по своята същност е реализирана апология на 
литературната история. Тези две книги, взаимно допълващи 
се, създават онзи задълбочено осмислен и аналитично интер‑
претиран модел на националната литература, вписан в кон‑
текста на голямата, всепоглъщаща Световна литература. 
Представяйки оригинално и убедително българския литера‑
турноисторически разказ в това пространство, обременено 
от сенките на миналото и прагматичните мотивации на съв‑
ременността, Михаил Неделчев всъщност пише своята про‑
мислена, аналитична българска литературна история. 

Книгата „Ефектът на раздалечеването“6 на проф. Михаил 
Неделчев е различна, защото е осмислена и концептуализира‑
на от друг. Текстовете, подбрани с усет, висок професиона‑
лизъм и уважение от проф. Пламен Дойнов, представят една 
синтезирана литературноисторическа, теоретична и авто‑
биографична реконструкция на творби, събития и личностни 
присъствия в литературата на Народна република Бълга‑
рия. Именно това предполага освобождаването на студиите 
и статиите, включени в нея, от властта на единственото 
и еднозначно четене. Книгата провокира множественост‑
та на гледните точки, наслагването на идеи, способността 
за промяна. Това е целта на автора (а и на съставителя) – да 
не затваря четенето на литературата в единствени, непро‑
менливи канонични текстове, а да покаже как разтварянето 

6 Неделчев, М. Ефектът на раздалечаването. София: Кралица Маб, 2015, 
293 с.
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на границите на литературоведското мислене дава нови, по‑
добре аргументирани интерпретации, по‑вглъбени анализи, 
по‑категорично разчитане на травмите, които социалисти‑
ческият реализъм оставя върху българската литература. В 
този смисъл книгата е диалогична не само защото повечето 
текстове са били публично представяни, а защото тя има 
за цел да говори ясно, открито – иронично или болезнено, за 
твореца, пречупен или устоял във времето, за литература‑
та, впримчена от идеологията, за сложните игри с властта. 
Това е книга за „идеологическото гръмогласие“, но и за „меката 
власт на моралните авторитети“, за „измамната свобода“ и 
„превръщането на литературата в политика“, за „видимата 
публичност“ и „невидимите школи“. Тя събира текстове, бе‑
лязали знакови етапи в житейската и творческата съдба на 
Михаил Неделчев. Съзнавам, че това звучи тривиално, защо‑
то книгата не предполага нито споменна равносметка, нито 
търси компенсаторно наваксване на пропуснати възможнос‑
ти. Тя паралелно разказва и преживени, и литературнокри‑
тически интерпретирани истории. Тематичните пресичания 
между тях, сложната игра на смислови послания, мултипли‑
цирането им в различни контексти е аргумент за тяхното 
обвързване в общ литературноисторически наратив. Имен‑
но в откриването на мостовете и разривите между актуал‑
ността на критическите наблюдения и дистантността на 
историческия поглед се явява синдромът на раздалечаването. 
Симптоматиката на подобни експерименти поражда желани‑
ето те да бъдат анализирани на различни равнища. Но тази 
наглед рутинна критическа манипулация се оказва сериозно и 
отговорно предизвикателство. Защото ефектът на раздале‑
чаването поражда разцепването на българската литература, 
създава алтернативни матрици, преобръщайки и развенча‑
вайки митове, но и въвличайки в културното пространство 
нови автори, произведения и теми, създавайки поредица от 
паралелни интерпретативни текстове. Именно това прена‑
реждане на литературата, динамичната смяна на ценности‑
те, йерархичните трансформации, разпадането на границите, 
отпадането на идеологическия дискурс изисква създаването 
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на „алтернативен на социалистическия канон“, налага нова 
литературноисторическа реконструкция. 

Книгата „Ефектът на раздалечаването“ е същностен 
етап в процеса на обозначаване на репресивните механизми на 
политическата система, на ритуалните жестове на съпроти‑
ва, на реалните актове на неподчинение на идеологическите 
норми. В нея се наслагват факти, документи и свидетелски 
разкази за институционализирането на автори и произведе‑
ния и за маргинализирането на истински значими книги, лично‑
стни присъствия и културни знаци. Затова гласовете в тази 
книга са алтернативно обособени. Те говорят разноезично и 
полемично, думите им са насочени към една публика, която има 
твърде деформиран или неинформиран хоризонт на очакване. 
Срещайки или сблъсквайки своите позиции в многотекстовия 
корпус на книгата, тези гласове последователно и ярко очер‑
тават образа на автора. Той е институция, която внушава, 
въздейства и налага своите тези. Той е категоричен и безком‑
промисен, въпреки че понякога се самоиронизира и откровено 
изповядва. Защото сюжетите на книгата са лично преживе‑
ни, те разгръщат едно индивидуално творческо битие, което, 
пречупено през изследователската оптика на историческата 
дистанция, носи познание, но и себепознаване. В тази книга 
властва не дискурсивната сянка на постмодерния автор, а 
фигурата на помнещия, осъждащия, но и на съграждащия едно 
ново литературно пространство автор. 

В своята книга М. Неделчев съхранява паметта за вре‑
мето – за своята 1968‑ма, за своята неосъществена свобода 
през 1962‑ра, за своето преминаване от литературата в по‑
литиката и за своето завръщане към литературната исто‑
рия. Това е книга, която, движейки се през годините, показва 
различните интерпретации и реинтерпретации на творбите, 
лицата и маските на своите герои, величието и падението на 
кумирите, вариациите на текстовете, развитието на идеите. 
В нея функционират поредица от литературнотеоретични 
конструкти, обозначени от емблематични словесни формули.

М. Неделчев деконструира същността на социалистиче‑
ския реализъм в седем тезиса, въвежда парадоксалния термин 
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„литературноисторически синдром на огняроинтелигента“7, 
изследвайки типологията на връзка между поезията на Нико‑
ла Вапцаров, Пеньо Пенев и Биньо Иванов. Той говори за „под‑
молната култура на стоическата нормалност“8 и през тази 
оптика описва възможността „да не се живее в лъжата“ и 
цената на този избор. Противопоставяйки моралния автори‑
тет на институционалната власт, историкът оценностява 
модела на екзистенциално и социално поведение на личности 
като проф. Цеко Торбов, отец Константин Канев, Добрин Пе‑
тков, Страшимир Джамджиев, Трифон Силяновски, проф. Ни‑
кола Георгиев, които не само опазват своето достойнство и 
отстояват своите позиции, но се превръщат в онзи толкова 
плашещ системата интелектуален коректив, който разпи‑
лява, обезсмисля, разлага до аморфни структури нейните мо‑
нолитни идеологически норми. Но разцепването на времето и 
на литературата не носи катарзис, то е драматичен, все още 
неизживян процес. Неговите рецидиви прозират не само в спо‑
мени, архиви и досиета, те са разчетени в ефектни реторични 
жестове „през маса“, в бохемския идеализъм на младостта и в 
ежедневния прагматизъм на зрелостта. В книгата „Ефектът 
на раздалечаването“ те са описани като събития, назовани 
като топоси, персонифицирани като личности. 

Епохата на социалистическия реализъм маркира екзистен‑
циалната и творческата съдба както на автора, така и на ре‑
дица български писатели – Константин Павлов, Биньо Иванов, 
Николай Кънчев, Христо Фотев, Иван Теофилов. Това е време, 
наситено с талантливи, но маргинализирани творби и идеоло‑
гизирани бездарни текстове; с официални писателски фигури 
и истински морални авторитети; с политическа власт над 
литературата и малко познати или неизвестни жестове на 
съпротива и променящи се авторски образи. Това е безвремие, 
в което непожелалите да се адаптират поети и писатели са 
„лишени от себе си и от смисъл“. Принудително ситуирани в 
периферията на литературното пространство, те всъщност 
опазват своята идентичност. В поредицата статии, посве‑
тени на тяхното устояване, М. Неделчев показва как властта 

7 Неделчев, М. Ефектът на раздалечаването, с. 86.
8 Пак там, с. 155.
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и нейните репресивни механизми не успяват да ги превърнат 
в характерния за социалистическия реализъм „идеологически 
продукт“. Именно ефектът на отстраненото гледане, на ана‑
литичната дистанция дават онзи необходим ключ на М. Не‑
делчев да покаже как и защо това се случва – как се връщат в 
литературата автори и творби, но и защо други трябва да 
бъдат забравени. 

В името на свободата на автора и на текста, проф. Не‑
делчев продължава и с тази книга да твори своя голям литера‑
турноисторически наратив. Фрагментарен в конкретните си 
творчески реализации, той всъщност е единен и последовате‑
лен в своята смислова цялост. Това са концептуалните рамки 
на завръщането към преживяната литература и на раздалеча‑
ването като възможност за нейната литературноисториче‑
ска реконструкция
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Науката като емоционално 
предизвикателство 

Книгата на Румяна Дамянова „Емоциите в културата на 
Българското възраждане“1 създава възможност за из‑

граждане на една оригинална и провокираща представа за ли‑
тературната история. Нейното критическо интерпретиране 
през призмата на емоциите разкрива бегло изследвано в бъл‑
гарското литературознание семантично поле, чиито граници 
преливат от теоретични към фактологични аргументации и 
от психоаналитични към народопсихологически и социокул‑
турни мотивации. Самата идея да се проучва това динамично 
променящо се и многозначно пространство, извън контекста 
на традиционните представи за Българското възраждане, 
е знак за модерно формирано отношение към литературна‑
та история, за полемична нагласа към установените норми, 
за научна подготвеност да бъдат изградени и наложени нови 
модели. Симптоматиката на подобни експерименти пораж‑
да желанието те да бъдат анализирани на различни равнища. 
Тази наглед тривиална критическа манипулация се оказва се‑
риозно и отговорно предизвикателство. Защото книгата на 
Р. Дамянова изисква не само интелектуална приобщеност, но 
и свободата да се включиш в играта на непредубеденото че‑
тене, което провокира утвърдени литературноисторически 
модели и национални митологеми за Българското възраждане. 
Всяка една от седемте глави провокира амбицията да стигнеш 
до края, да сглобиш пъзела на отделните фрагменти, които 
обрастват с философски и културологични послания, за да се 
очертае картината на цялото – новаторска, убедителна и ко‑
лоритна. 

1 Дамянова, Р. Емоциите в културата на Българското възраждане. Со‑
фия: Сиела, 2008, 200 с.
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Книгата среща високата наука с документално‑истори‑
ческия сюжет, прецизния академичен стил с образния и точен 
език, увлекателно разгръщащата се фабула на възрожден‑
ското време с неговите емблематични и маргинални герои 
и емоции. Композиционната структура споява отделните 
тематични фрагменти на това изследване – освободено от 
канонични жанрови ограничения, но хармонично обединяващо 
различни литературоведски подходи. Различните тематични 
сюжети се срещат, пресичат и допълват, създавайки сложен, 
многопластов, полифоничен текст. Цялата книга е структу‑
рирана върху прецизния баланс между теоретични обобщения, 
психологически наблюдения и литературноисторически ана‑
лиз, положени в максимално разширени социокултурни коор‑
динати. В нея диалогизират и се сблъскват отдавна познати 
идеи и алтернативни тези; разчитат се множество знаци, 
които или логически са свързани помежду си, или ролево раз‑
менят местата си, като оформят една по‑скоро личностно‑
травматична, отколкото колективно‑героична представа 
за възрожденското време. Това е един кръстопътен текст, 
каквото пространство всъщност е и Възраждането. В този 
смисъл и заглавието на книгата фокусира много точно изсле‑
дователската парадигма, за да изгради исторически функцио‑
нален конструкт на социалните и емоционалните отношения. 
Сгъстената историчност, събрана в „Емоциите в културата 
на Българското възраждане“ не следва хронологични принци‑
пи, тя е осмислена през оптиката на националната идеология, 
народностната идентичност, полемичните сблъсъци между 
модерност и традиция, характерни за този период. Така те 
маркират кодовете на един сюжет, уникален в своята само‑
битност, но и усилено опитващ се да се впише в европейския 
контекст. И точно чрез тях Р. Дамянова очертава картината 
на Българското възраждане – не като закъсняла репродукция 
на Европейския ренесанс, а като същностно нов културен про‑
цес. Процес, в който личността е не просто свидетел, а тво‑
рец на своето време, поела мисия пред бъдещето.

Непрекъснатото сплитане на обективно‑фактологично‑
то, характеризиращо историческото, и интерпретативно‑
аналитичното, маркиращо литературното, обуславят струк‑
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турирането на текстовете. Ако приемем, че литературният 
историк не само интерпретира събитията и фактите, които 
изпълват времето, но и улавя сложните емоционални колизии 
на личностите, които го творят, за да съгради неговия по‑
достоверен, но и по‑колоритен образ, то с основание бихме 
могли да твърдим, че Р. Дамянова за първи път не просто се 
заслушва във възрожденското време, а психоаналитично го 
деконструира. Тя не приема поставянето на критически ети‑
кети, защото е убедена, че това е коварна литературнокри‑
тическа авантюра с предизвестен край. Не настоява, дори 
категорично се дистанцира от внушенията за непроменлива, 
обективна истинност на своите тези. В същото време ней‑
ната концепция е точно формулирана, аналитично защитена, 
без да налага патоса на дидактичните внушения, към които 
емоциите понякога увличат, а с подчертано полагане на проб‑
лемите в контекста на класическия хуманитарен дискурс. В 
този смисъл и субективните психо‑физиологични състояния 
се продуцират в полето на общественото, политическото и 
културното случване през ХIХ в. Така те взаимно се пробле‑
матизират, активно обменят същностни характеристики. 
Проблемът за емоциите се превръща в проблем за границите 
на субекта и на общността, на личностната и национална‑
та идентичност. Именно това насочва към осмислянето на 
близостите и разликите между теоретичните референции 
на психоаналитиците и емоциите на българския човек през 
Възраждането. Те са разположени в широкия диапазон между 
травматичното усещане за вина, минаващи от страха и гнева, 
през пречистващата сила на смеха и свенливо проявяваната 
радост. През тази оптика изследването успява да проследи 
симптоматични явления във възрожденската литература: 
как самата тя се институционализира не само чрез просве‑
тителската си мисия, но и обговаряйки колективните емоции 
като лични преживявания, разтваряйки току‑що започнала‑
та да се формира фигура на Автора в народопсихологията на 
една преломна епоха. Тук бих искала да подчертая, че духът на 
времето е задълбочено проучван в други произведения – книги, 
студии, статии, на Р. Дамянова. Затова тя с лекота спазва 
мярата между концептуалното обобщение и конкретния ана‑
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лиз на произведения, на културни и политически ситуации. Ем‑
блематична в този смисъл е интерпретацията на проблема 
за „очакващия човек“ през Възраждането. Авторката систе‑
матизира основните социокултурни тенденции, които създа‑
ват такъв провокативен, но и твърде точен психологически 
конструкт. В този аспект подбраните и анализирани примери 
отразяват измеренията на националната идеология, вписана 
в модела на очакването като система от ценности и мотива‑
ции. Но тя не остава на твърде коментираното в научната  
литература равнище, а показва как този модел функционира 
чрез изработването на променящи се стратегии – екзистен‑
циални и творчески. Така Р. Дамянава разколебава и отхвърля 
клишетата за психографията на възрожденския човек, както 
и за неговото присъствие в общественото пространство, 
очер тавайки сложното пресичане между психология и идео‑
логия.

Със скептицизма, присъщ на всеки сериозен изследовател, 
Р. Дамянова не се обвързва с прекалено ясни и опростени дис‑
курсивни схеми. Тя търси провокацията, въвличайки читате‑
ля в сложна интелектуална игра за разкриване на вътрешни‑
те механизми на историческото случване през Възраждането, 
когато травмата се оказва същностен психо‑социален фак‑
тор. Очевидно е, че това е новаторска концепция, която убе‑
дително се дистанцира от наложените, дори в известен сми‑
съл канонизирани литературноисторически тези. Подходът 
ѝ в този случай, а и в цялата книга прави впечатление с моно‑
литна научна аргументация, с гъвкаво прилагане на различни 
теоретични парадигми, но и с убедителното защитаване на 
собствените идеи. Те преминават прага на други критически 
тълкувания, като насочват към нови смислопораждащи под‑
ходи и с това предполагат отворен диалог с бъдещи интерпре‑
тации. А такива неизбежно ще провокира основната за книга‑
та глава „Травмата: етимология на срама“, в която е изведена 
връзката между възрожденското слово, емоции и поведение и 
така се очертава един по‑реалистичен, не толкова героично‑
митологичен образ на времето. Авторката отделя специално 
внимание на въпроса за идентичността като възможност за 
оразличаване с чуждия, но и като национална съдба. Тя осмисля 
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трансформациите в социалното поле, които оказват влияние 
върху възприемането на идентичността като историческа 
травма, но и като пораждаща страх от бъдещето. В този кон‑
текст темата за емигрантството е разчетена не само като 
опозиция на романтическия мотив за завръщането или като 
носталгично спомняне, а като емоционален конструкт на со‑
циалните отношения. Тук се проблематизира психологията на 
емигрантските преживявания, динамиката на променящите 
се отношения към чуждото, усещането за отчужденост от 
родното. Анализът на Р. Дамянова се насочва зад видимост‑
та на установените значения и разчетените смисли. С това 
тя внушава невъзможността да се мисли за травмата като 
еднозначно понятие. Тя носи и социокултурни, и екзистенци‑
ални, и исторически конотации.

Р. Дамянова подхожда към емоциите в културата на Въз‑
раждането като към сложен синтез, в който те се смесват, 
преливат едни в други, изместват се и взаимно се аргумен‑
тират. Границите между тях са лабилни и подвижни. Илюс‑
трация за това е и студията „Вината“. И в нея авторката 
следва приетия принцип на композиционно структуриране: 
теоретичните парадигми се трансформират в анализ на кон‑
кретни текстове и поведенчески модели. В този смисъл ви‑
ната е може би публично най‑обговаряната емоция, защото от 
субективно преживяване тя се превръща в обществена норма. 
Така във възрожденския хронотоп, натрапливо внушавана, тя 
споява личността и обществото за общи цели, превръща се в 
своеобразна норма на социално и културно поведение, знак за 
осмислена и преживяна отговорност. Вината е емоция, която 
доминира над рациото, затова през Възраждането тя не пре‑
дизвиква философски размисли, а зове към действие. Нейните 
измерения не са толкова екзистенциални, колкото национал‑
ни. И още – те безспорно носят ярка романтична, но и санти‑
ментална окраска.

Изследвайки психографията на възрожденското обще‑
ство, Р. Дамянова вкарва в един свръхконцентриран анализ 
емоционалните доминанти, които го характеризират, чрез 
емблематични художествени и публицистични текстове. 
С това убедително показва на различни равнища как слово‑
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то поема конвенциите на редица психични изживявания, без 
да ги опростява и така имплицитно очертава важната роля 
на твореца в социума. Драматичният личен опит на възрож‑
денския автор рефлектира върху емоционалното изживяване 
на обществения живот. Той не крие чувствата си, напротив 
охотно ги споделя. Въпреки че търси монолитност и на иде‑
алите си, и на емоциите си, тяхната фрагментарност пораж‑
да чувство за гняв. В тази епоха гневът е не само болезнен 
акт, породен от безсилието да се промени действителност‑
та. Той се превръща в травматичен комплекс на един народ, 
лишен от надежда и обезверен от невъзможността да реали‑
зира своята кауза. Според аргументираното наблюдение на ав‑
торката „Гневът поражда слово, а словото съдържа гняв“ – 
това го лишава от деструктивни значения и го превръща във 
важен ритуален жест през Възраждането. Именно словото 
регламентира емоциите като културен феномен и предиз‑
виква рационалното им опознаване. При разчитането на раз‑
норечивите послания, които са вложени във възрожденските 
текстове, авторката не прилага устойчиви стереотипи, тя 
ги разиграва в полето на един широк културен контекст, за 
да постигне прецизно оразличаване на всяка една от емоции‑
те, които изследва. Цялата книга ни убеждава, че това поле 
е много богато, а емоционалните модели в него все още не са 
добре познати, но да се говори през тях за обществените про‑
цеси е твърде продуктивно.

Сьорен Киркегор твърди, че „Хората се разделят на две 
големи класи: на живеещи предимно в надеждата и на живеещи 
в спомена“2. Това, което обединява двете категории в епоха‑
та на Възраждането, е страхът. Той е перманентно психично 
състояние, защото е предпоставен както от антиномията 
минало/настояще, така и от шока, който предизвиква неяс‑
ното бъдеще. Страхът е провокиран от безразличието и от 
обезличаването на поробения човек. Но той обсебва и напус‑
налите родината, неприобщени към чуждото, с болезнено усе‑
щане за разпадаща се идентичност.

2 Киркегор, С. Избрани произведения. Т. 2, София: Народна култура, 1991, 
с. 98.
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В „Самият себе си като някой друг“3 Пол Рикьор казва, 
че способността за самоозначаване превръща личността в 
нещо уникално, в себе си. Опознавайки себе си, възрожденски‑
ят човек минава през контрастни емоционални състояния, 
които са еднакво значими. Смехът и радостта са също тол‑
кова силен духовен коректив, колкото вината и срахът. Те 
провокират културната памет, защото очертават друг, не 
толкова драматичен образ на времето. Смехът е територия, 
в която се срещат множество гласове – комични, пародийни, 
иронични, сатирични, наслагват се различни негови функции, 
които предизвикват не само публичен резонанс, но и социална 
активност.

Последната глава в книгата „Радостта“ носи същностни 
структурни и смислови послания. Тя премодулира един много‑
кратно разказван литературноисторически сюжет, в който 
акцентът по‑често е поставян върху травматичните липси 
и по‑рядко върху пораждащите гордост и национално самочув‑
ствие притежания. Проявите на радостта наистина са по‑
дискретни и свенливи, но поливалентните форми на нейното 
изразяване я превръщат в същностна емоция през Възражда‑
нето. Нейното реабилитиране в историческия контекст про‑
блематизира симптоматични социокултурни явления.

Книгата на Р. Дамянова не е в традиционната позиция на 
предизвестените читателски очаквания. Тя е неочаквана, 
защото провокира осмислянето на паметта през призмата 
на два основни смислови кода: на историята и на личността. 
Историята е обективно протичащото време, но личността 
го изпълва със своите драматични чувства и преживявания. 
„Емоциите в културата на Българското възраждане“ създава 
банка от културологични идеи, които влизат в толерантни 
комуникативни отношения, като поставя начало на нови ин‑
терпретации в българското литературознание и едновремен‑
но с това създава традиция.

3 Рикьор, П. Самият себе си като някой друг. Плевен: Евразия‑Абагар, 
2004, с. 76.
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Измеренията на българския смях 
през критическата оптика на Вихрен 

Чернокожев

„Лесно е да се намери публика за еклектичните творби 
и кича“1  – казва Жан‑Франсоа Лиотар. Заливащата 

ни информация в глобалното информационно пространство, 
изобилието от тривиални и пошли продукти с претенции за 
интелектуалност илюстрират тази мисъл с необозрим брой 
примери. И някъде в това динамично, вгледано в своето злобо‑
дневие време, все по‑ритуално говорим за културната памет, 
все по‑рядко си припомняме книги, които, макар и провокира‑
ли силен литературоведски интерес, незаслужено потъват 
в здрача на забравата. Затова аз бих искала в памет на моя 
приятел и колега Вихрен Чернокожев да припомня неговото 
класическо изследване „Българският смях“2. 

Събраните в книгата персоналистични сюжети изграж‑
дат една от най‑интересните, макар и фрагментарни картини 
на българската смехова култура. Така чрез паметта на текста 
той съхранява културната памет за времето, чийто забавно‑ 
хумористичен, оголващо‑сатиричен или брутално‑гротесков 
образ се създава от творци, посветили се на опасната мисия да 
разбиват илюзиите за пречистващата сила на смеха. Смехът 
налага и сваля маски, дискредитира, пародира, възвисява и сни‑
жава. Той вместява много функции – от радикалните жестове 
на отрицанието до жизнерадостния празник на карнавалното. 
Изпълващ широкия емоционален диапазон от епикурейското 
забавление до мрачните предупреждения и безпощадните разо‑
бличения, смехът поражда ново познание и по‑скоро провокира 

1 Лиотар, Ж‑Ф. Постмодерната ситуация. София: Наука и изкуство, 
с. 117.
2 Чернокожев, В. Българският смях. Очерци и портрети. София: Българ‑
ски писател, 1994, 224 с.



187

сила, отколкото трупа печал. Той е амбивалентен – насочен и 
към осмиваните, и към смеещите се, които в различни исто‑
рически моменти сменят ролите си – от фикционални побе‑
дители до реални жертви. Затова смеховата култура може 
да бъде създавана само от ярки творчески личности, които 
поемат отговорността да събират високото и ниското, да 
равнопоставят естетиката на долницата (тук безспорно се 
позоваваме на термина на Бахтин) и философията на елитар‑
ното, да създават бохемски и интелектуални общности. 

В структурата на изследователското поле, което 
офор мя книгата на В. Чернокожев „Българският смях“, са 
маркирани кодовете на една все още ненаписана история на 
българската смехова култура. Максимално разширените ли‑
тературноисторически координати, оригиналният прочит 
на известни или малко познати текстове, провокиращата де‑
конструкция, която той прави на екзистенциални и социокул‑
турни ситуации дават основание да я разглеждаме като важен 
етап в ситуирането на хумора и сатирата в съвременното 
литературознание. Всеки текст носи отчетливите знаци на 
личните му пристрастия и страстно отстояваните от него 
социалнополитически и интелектуални каузи. В този смисъл 
хомогенно споеното литературно поле, което книгата създа‑
ва е диалогично отворено към съвременния читател. В него 
всеки един от разказаните биографични сюжети, прецизни 
текстологични анализи или привлечените като аргументи 
архивни материали и документални свидетелства влизат в 
имплицитни полемични или оголено публицистични комуни‑
кации с предшестващи литературоведски изследвания, офи‑
циални митологеми или откровени политически манипулации. 
Диалогичността е видима и в своеобразния междутекстов 
подход, който В. Чернокожев прилага – равнопоставяйки, а по‑
някога и синхронно анализирайки творби от различен порядък. 
В тази плътна мрежа от междутекстови връзки участват 
класически, маргинални и напълно непознати произведения, 
които допълват своите художествени послания, опроверга‑
ват наложени критически оценки, очертават нови, невидими 
досега или дълго пренебрегвани художествени пространства 
в българската литература. Книгата „Българският смях“ съ‑
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бира различни жанрове – литературни и исторически очерци, 
творчески портрети, критически рецензии. Нейната мно‑
гопластова тематична структура, от една страна, освобож‑
дава автора от ограниченията на само един литературовед‑
ски подход, а от друга, провокира различни възприемателни 
нагласи. 

Една от тях е доминираща – връзката между автора и 
неговите читатели  – чрез увлекателния разказ непредубе‑
дените са въвлечени в магията на емоционално съпричастие 
и съпреживяване, а посветените в литературната история 
са респектирани от детайлното познаване на културологич‑
ните контексти. На този фон авторът очертава фигурите 
на талантливите български сатирици, които се опитват да 
бъдат коректив на своето обществено‑политическо време. 
Психоаналитичното разчитане на съдбовните отпечатъци, 
които техните дръзки жестове оставят върху житейските 
им съдби и творческите им биографии, припомнянето на коло‑
ритни, но и драматични личностни взаимоотношения, правят 
прочита на Вихрен Чернокожев по‑автентичен, но и провоки‑
ращ размисли за отговорността на твореца пред собствена‑
та му съвест и пред обществото. Книгата му поставя един 
перманентно актуален въпрос – за несъответствията меж‑
ду субективните мотивации и обективните последствия от 
тях. За избора на творците, които приемат сатирата не като 
забавна игра на метафори, а като единствено възможна форма 
за публично оповестяване на истината. 

За всяка власт най‑страшно е да стане смешна и нелепа. 
Смехът обръща ценностите, демаскира и дискредитира. Той 
публично оголва пороците на своето време, осмива силните на 
деня, а това десакрализира властта и обезсмисля нейното ве‑
личие. Затова тя воюва срещу смеха – изгаря и забранява книги 
и убива своите пилигрими. Търсейки отговор на болезнените 
въпроси за репресиите на комунистическата власт, довели 
до трагичната съдба на Райко Алексиев („Да убиеш щурец“), 
разобличавайки идеологическите табута, наложени върху 
творчеството на Трифон Кунев („Прокълнатият Трифон Ку‑
нев“), В. Чернокожев анализира причините за историческата 
безпаметност, превърнала се в характерна национална черта. 
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И това е едно от ключовите послания на неговата книга, а и 
на цялото му творчество – да бъде преодоляна тази фатална 
обреченост на забрава или последователно игнориране на са‑
тириците, които биха се вписали достойно не само в българ‑
ския литературен канон. Но критическите интерпретации на 
В. Чернокожев не спират дотук. За него хуморът, иронията, 
сатирата не са само художествени похвати или ефектна игра 
със словото и актуалните проблеми. Те са мярка за свободата 
на словото в едно общество, опит за създаване чрез литера‑
турата и изкуствата на нравствено‑етическа система, ко‑
ято би могла да бъде духовен коректив. И всеки един текст 
от неговата книга показва безкрайните възможности на „ви‑
соката“ литература да осъществява много полезни и поучи‑
телни излази в социалното битие. В този контекст, с респек‑
тираща литературоведска проницателност, той разглежда 
„Приключенията на Гороломов“ от Йордан Йовков като един 
модерен роман, който обединява битийното, политическото 
и моралното, премествайки акцента от неговите видими не‑
достатъци към неоценените му качества. И това е един от 
оригиналните приноси на книгата. 

Вихрен Чернокожев анализира поетиката на Димчо Де‑
белянов през оптиката на неговите малко известни и много 
подценявани хумористични творби. Чрез освободената игра 
на иронично‑гротескните картини с политически сюжети и 
фриволно‑шеговити импровизации в проза и стих той очерта‑
ва един различен от каноничната представа творчески порт‑
рет на Дебелянов, подвластен на острата социална сетив‑
ност, но и на веселата свобода на моментното вдъхновение и 
неограничаваното въображение.

Проследявайки историята на българския смях, с особена 
почит и вдъхновение В. Чернокожев пише за личностното 
присъствие и творческото влияние на Димитър Подвързачов. 
В студията „Късни срещи с Хамлет принц Датски“ той въз‑
кресява енигматичния за съвременната четяща публика об‑
раз на сатирика, припомняйки негови емблематични творби и 
културни жестове. В сложно конструиран текст критикът 
убедително опровергава наложените митологеми за сатири‑
ка, обсебен от демоничните сили на злото и нихилизма. С по‑
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лемична страст и ефектни реторични похвати той показва 
както дълбоките интуитивни прозрения на Подвързачов, 
така и острите социални разрези, които той прави на своето 
време. Те са извън идеологемите и законите на която и да е 
политическа власт, защото са морални; отхвърлят тривиал‑
ните представи за доброто и злото, защото са талантливи. 
В. Чернокожев внушава, че поезията му не е породена от ом‑
раза към другите или от самоцелен критицизъм към недъзите 
на обществото – тя е своеобразно убежище на инакомислещия 
поет, който има опасната дарба да вижда пошлите смисли, 
скрити зад лъскавите видимости, коварните клопки на жи‑
вота, балансиращ на тънката граница между личното дос‑
тойнството и властовите компромиси. И всичко това пре‑
дизвиква лавина от неудобни въпроси, на които Подвързачов 
(неслучайно избрал своя псевдоним – Хамлет принц Датски) 
не дава леки и шеговити отговори, а чрез острия си сарказъм 
провокира размисъл. А заслугата на Вихрен Чернокожев е, че 
беше един от първите, които извадиха от праха на забравата 
поезията му, достойно ситуирайки я в контекста и на време‑
то, и на националната ни смехова култура. 

Книгата „Българският смях“ имаше добрата съдба да се 
появи в точния момент, когато българското литературо‑
знание търсеше своята нова идентичност, опитвайки се да 
попълни белите полета в познанията и историческата ни па‑
мет – твърде дълго репресивно деформирана. Но нейният ав‑
тор поема риска да изтегли и нишките на приемствеността 
с явленията на новото, все още хаотично и аморфно като 
тенденции време – в началото на една очаквана политическа 
промяна и в края на един драматичен век. Шлифованият ли‑
тературен историк успява да създаде обективна критическа 
картина на иронично‑пародийните случвания в българската 
литература от 90‑те години на ХХ в. А те имаха разнолик и 
разнопосочен характер. И отново вниманието му беше насоче‑
но към имена, най‑често обругавани от официалната критика, 
към творби, които носят ореола на еретичния самотен глас. 
Това са любимите поети на Вихрен – сътворяващите себе си 
в публичните жестове на дръзкото говорене (Радой Ралин) 
или в ироничните антиелегии и гротескните антиутопии 
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(Констан тин Павлов), в измамно наивните пространства 
на „старите‑нови неща“ (Валери Петров). Във всеки от ак‑
туалните и сега текстове за тези автори или в статията 
„Ханчевият „смешен“ пантеон – между очевидността и лири‑
зма“, в „И няма Бог да събере в едно човека...“ (за Иван Кулеков), 
Вихрен Чернокожев конструира едно критическо пространс‑
тво, в което се срещат академичните оценки и полемичната 
патетика, видимите и невидимите форми на забрава с дина‑
миката на актуалния литературен процес. В биографичните 
и творчески лабиринти, през които авторът ни превежда, се 
маркират поведенчески модели, извеждат се художествени 
послания, формулирани като блестящи сентенции. 

Препрочитането на литературнокритически текстове 
понякога крие много подмолни коварства. „Българският смях“ 
обаче не подвежда и съвременния читател, защото е класиче‑
ско изследване, което дава познание, но и провокира размисъл – 
какво е състоянието на българската смехова култура днес. 
Публикациите в социалните мрежи  – клипове, коментари, 
карикатури, колажи, вицове, някои безспорно оригинални, те‑
левизионни шоу програми, рядко публикуваните хумористич‑
ни текстове – всъщност създават ли истинска съвременна 
смехова култура? Такава, която след време ще бъде изучавана 
като алтернатива на всяка възприемаща се твърде сериозно 
политическа власт или на претендираща за интелектуална 
доминация тенденция в изкуството, в литературата, в нау‑
ката. Защото липсата на трайни, талантливи знаци на уме‑
нието ни да се дистанцираме с насмешка или ирония от себе 
си и от своето време би накарало следващите поколения да ни 
описват с думите на Карл Попър: „Неспособността за смях 
може да бъде не само признак на тъпота, но и на порочност“.
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Отвъд пътеписа, или за пътищата, 
които водят към романа

Четенето на респектиращите като научни качества, обем 
и тематичен обхват изследвания на Пламен Антов пред‑

полага добра литературоведска подготвеност. Те оформят 
оригинални интердисциплинарни сечения, съчетавайки де‑
тайлни емпирични проучвания със сложна философска мрежа, 
положени в широк културологичен контекст. Изследовател‑
ските полета, към които той се насочва, с лекота пресичат 
времеви, пространствени и естетически граници – от разно‑
речивата поетика на възрожденската литература и разколе‑
баването на нейните обременени от клишета послания, през 
радикалните авангардистки жестове на 20‑те и 30‑те години 
на ХХ в., към постмодерните деконструкции на съвремен‑
ността. Това е малка част от темите на неговите изследва‑
ния, които в своето многообразие и библиографска пълнота 
всъщност очертават една много добре промислена, последо‑
вателно разгръщана литературноисторическа и теоретича 
концепция. Нейните сюжети са организирани около канонични, 
но и маргинални имена на български творци, изследват худо‑
жествените и жанровите трансформации не чрез ценност‑
ни градации, а през различните употреби на езика; обговарят 
скритите и явните напрежения между социокултурни, пси‑
хологически, антропологични и други опозиции; четат през 
много оптики фигурата на Автора; извеждат парадоксалните 
смисли на междутекстовостта. П. Антов с лекота борави с 
различни литературоведски парадигми, без предразсъдъци, но 
и с увереността на учен, който добре познава механизмите, по 
които се осъществява текстуалната деконструкция, си поз‑
волява да разбива добре втвърдени литературоведски оценки. 
Именно с това неговите книги разширяват традиционните 
пространства, в които се търсят нееднозначни отговори, 
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реставрират картината на едно често деформирано култур‑
но минало. Те имат и друго, може би по‑рядко срещано научно 
качество – дават не само познание, а провокират и интелек‑
туална въвлеченост, която не означава единствено съгласие и 
одобрение, а и продуктивни критически дискусии. Затова той 
е разпознаваем учен в съвременното българско литературо‑
знание.

Изследователският подход на Пламен Антов отваря ху‑
дожествените произведения, с които работи, за неограничени 
интерпретации, за множество променящи се, дори в хода на 
собствените му текстове, дискурсивни прочити. Той търси 
интертекстуални пресичания не само между две творби, а 
между много произведения и автори, създавайки една богата 
и сложна палитра от неизразени послания и скрити влияния, 
които с лекота преминават в други извънлитературни изсле‑
дователски полета. Неговите текстове проиграват различни 
сюжети – остро ги срещат или някак деликатно ги наслагват 
един върху друг, за да разкажат много истории от българска‑
та и световната култура, да опишат по нов начин популярни 
персонажи или да изведат от забрава останали съвсем невиди‑
ми герои и теми. Така значенията се разпластяват постепен‑
но, анализите се надграждат, отделните фрагменти се споя‑
ват в хармонична концептуална цялост. Въпреки че в своите 
текстове коректно представя всички предхождащи тези и 
рецептивни модели, той е автор, който поема отговорност‑
та да има собствена, различна позиция, която аргументирано 
отстоява. 

Една от сферите на интереси на Пламен Антов е как дру
гостта, другият функционират в различни системи – социо‑
културни и национални, как работят на различни равнища, в 
различни като жанр текстове – документални, художестве‑
ни, философски. Това е срещата на онази толкова сложно кон‑
фигурирана в българската литература и след Алеко Кнстан‑
тинов опозиция между свое и чуждо. В „До Чикаго и назад“. 
Отвъд пътеписа. Към генеалогията на „Бай Ганю“1 тя е рето‑
рична фигура, която се разгръща хоринзотално и вертикално, 

1 Антов, П. До „Чикаго и назад“. Отвъд пътеписа. Към генеалогията на 
„Бай Ганю“. София: Книги за всички, 2021, 275 с.
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като преминава през процепа на различни дискурси (термин, 
който авторът използва по неизбежност), вътрешно раздво‑
ена между първичната дивота и цивилизацията, между исто‑
рията и модерността. 

Книгата сплита и разплита нишките на множество под‑
ходи. Тя събира национални архетипове и съвременни мулти‑
културни реалии; природата и техническия прогрес; наслагва 
върху културния фундамент на етнопаметта извлечената 
от живота автентика и с това обозначава нови идеи, очерта‑
ва нови пространства, в които човекът на новото време е и 
универсална ценност, и хуманистичен проблем. В тези слож‑
но маркирани територии, разчертани от културни антитези 
и радикално сблъскващи се светове, се очертава фигурата на 
авторагерой. Алеко е интелигент, европеец, който се стреми 
да опознае и дори да припознае чудесата на ежедневния бит и 
модерната промишленост на Новия свят. Но той и рязко се 
оттласква от тях, като очертава ясно заявен контрапункт – 
природата като базисна ценност. И така, както авторът под‑
режда пъзела на многото сюжети на своето пътешествие до 
Чикаго и назад, така и Пламен Антов в широко разгърната 
като културен контекст концептуална структура анали‑
зира проблема за другия и другостта. Неговият дистанциран, 
отстранен (по В. Школовски) поглед не описва, а прониква в 
дълбинната същност на явленията. Защото за него книгата 
не само хронологично проследява движението по пътя, пъте‑
шествието на Азгероя и на съпътстващите го или случайно 
срещнатите родни и чужди персонажи. „До Чикаго и назад“ не 
просто маркира топоси и географски маршрути, това е бъл‑
гарският поглед към глобалните проблеми, актуални тогава, 
а някои още по‑актуални сега: към технологиите, природата и 
културата (и културата като втора природа); към центъра и 
перифериите; към света на техническия прогрес. Това е „янусо‑
вият“ образ на Америка като въплътена в реално битие науч‑
нофантастична приказка. П. Антов неочаквано, неподозирано 
досега, провокативно влиза в текста на книгата, за да извлече 
пренебрегвани или незабелязани смисли и значения – част от 
тях в контекста на днешния ден са „политически некорект‑
ни“. Той парадоксално чете дивата Америка през погледа на 
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патинираната от културни традиции и ритуали Стара Евро‑
па, но и през „взаимните оглеждания“ и художествените кон‑
трасти; тълкува фикционалните срещи и реалните близости 
на Европа днес и САЩ като метафора на модерността. Всъщ‑
ност внимателният прочит на изследването поставя много 
въпроси, дава ясни, добре аргументирани литературоведски, 
философски и народопсихологически отговори, които понякога 
стъписват с геополитическата си прозорливост (например за 
руския европейски комплекс и не само за него).

„До Чикаго и назад“. Отвъд пътеписа. Към генеалогията 
на Бай Ганю“ изважда пътеписа от удобните му сюжетни 
рамки и създава една смела симбиоза между емоционалното и 
обективното; субективно пристрастното като оценка и ре‑
алните, неоспорими факти. Книгата осмисля и деконструира 
вътрешно раздвоената Алекова визия за Америка като поло‑
жена между рая (природата в чист вид – Ниагара) и ада (техно‑
логичната цивилизация – например кланицата или каймакът 
от мърсотии в реката, мазните черни сажди, които полепват 
по хора и къщи в Чикаго). Но и още едно раздвоение, от по‑висш 
порядък  – нееднозначното възприемане на Модерността. В 
Америка тя не е положена на фундамента на древната исто‑
рия, но ражда чудесата на новата цивилизация – електричест‑
вото, машините, треновете, огромните сгради. От утроба‑
та на ада се ражда модерният свят, съвременният рай. Тази 
двойственост, която е забелязана в пътеписа още с появата 
му в литературното пространство, е разчетена от Пламен 
Антов и като разколебаване на статута на жанра, и като съз‑
даване на един нов художествен език. Всъщност „шествайки 
по хоринзотала на географията“2, създавайки литература по 
пътя, той постепенно измества акцента от пътешествие‑
то като структурно спояващ компонент към героя, към дра‑
матичните или комични отношения между личност и време; 
между високо и ниско; между монументалната историчност 
и фрагментарната модерност. Или: как и защо от случайно 
срещнат спътник бай Ганьо се превръща в колективен образ, 
олицетворяващ емблематични еманации на националния дух. 
Именно това прави книгата на Пл. Антов различна в огром‑
2 Пак там, с. 30.
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ния корпус от изследвания за „До Чикаго и назад“ и „Бай Га‑
ньо“, които без угризения наричаме класически произведения 
на българската литература. Той убедително обосновава как 
първата творба не само излиза от матрицата на пътеписа, а 
я надхвърля и надгражда, за да се зароди в нейното лоно рома‑
нът, който събира в своите сюжети – пътуващи и уседнали; 
европейски и национални; културни и политически, „високата 
етнонационална идеология на „българското“ в нейната мону‑
менталност, в извънисторичната ѝ „вечност“, като я пре‑
форматира в профанния мащаб на модерността“3. 

Това е сложно конструирано интердисциплинарно изслед‑
ване, което свободно борави с различни философски тези, с 
примери от древността, играе с постмодерни деконструкции, 
наслагвайки асоциации, образи и сравнения от различни хума‑
нитарни области. Авторът проявява подчертан интерес към 
онези аморфни в своята динамична променливост зони, в ко‑
ито те хармонично се обвързват или драстично се противо‑
поставят, като нито една от тях не е схематично маркирана. 
Качествата на този труд са именно в дълбинното проникване 
в тематичните полета, които Пламен Антов очертава, дос‑
тигайки до предела на тяхното аналитично осмисляне. Те са 
исторически проучени и теоретично обосновани, разчетени 
са техните етнографски, антропологични, езикови функции и 
стилови характеристики. Изводите му обаче не настояват за 
непроменлива истинност. Те отварят нови посоки за размисъл 
и нещо още по‑важно – провокират пораждането на нови идеи.

Безспорно книгата на Пламен Антов е приносна не само 
в критическата рецепция за Алеко Константинов. Тя е по‑
редното негово изследване, което е етап в съвременното 
българско литературознание с оргиналната си концепция, с 
широкия си мултикултурен обхват, със синхронния анализ на 
идеи от различен порядък, които модерността поставя пред 
хуманитарното мислене; с поставянето на перманентно 
актуалните въпроси за уникалната самобитност на нацио‑
нални художествени явления и устойчивите матрици, които 
те създават; за плавните преходи в творчеството на един 
писател. В изследването на П. Антов по един изключител‑
3 Пак там, с. 31.
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но интригуващ, носещ познание, духовна приобщеност и не‑
очаквано удоволствие начин не само се очертава отварянето 
към екзотичните пространства на чуждото и другите като 
контрапункт на родното, проследяват се техните рефлексии 
в българската култура, но и се очертават пътищата, които 
водят към „Бай Ганю“ като роман – пародийно преобърната 
форма на национална епопея“4. 

И още нещо – без да го заявява като цел, а още по‑малко 
да го припознава като мисия, авторът дава интригуващ, но 
и аргументиран отговор на един от същностните въпроси, 
многократно задаван след д‑р Кръстьо Кръстев: доколко бъл‑
гарската литература е европейска и световна? А какъв е отго‑
ворът ще разберете, ако прочетете книгата, но със сигурност 
той подлежи на развитие и усложняване в бъдещите изследо‑
вателски проекти на Пламен Антов.

4 Пак там, с. 51.
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Броеницата на спомените  
като памет за времето

Спомените са особено пространство в паметта за вре‑
мето, което сме преминали и което, преминавайки през 

нас, оставя своите следи по нашия житейски път. Чрез сло‑
вото книгите, които събират спомени, подреждат пъзела на 
отминалите години, изпълвайки ги със събития, личности и 
емоции. Фрагментарни или хронологично подредени, те са ог‑
ледало, пред което авторът сваля своите маски или се опитва 
да създаде убедителна автомитология. Спомените са медиа‑
тор между минало и настояще, между художествена фикция и 
реални герои и факти. Наслагвайки интимността на личното 
време върху обективните исторически случвания, те се опит‑
ват съзнателно или интуитивно да завладяват и преподреж‑
дат чуждата памет. Всичко това прави този жанр толкова 
предизвикателен и труден.

Интелектуалката, превърнала страстта си към чете‑
нето в своя професия; литературоведът, чиито трудове са 
основополагащи в българската хуманитарна наука  – проф. 
Милена Цанева безспорно добре познава коварните клопки, ко‑
ито мемоарният жанр поставя пред автора. Вероятно затова 
тя дълго и внимателно е нанизвала зърната на спомените в 
броеницата от разкази за уютния и хармоничен свят на дет‑
ството, за разширяващите се духовни и лични пространства 
на младостта и онези поуки от натрупания опит, удовлетво‑
рението, но и разочарованията, щастието, но и загубите, ко‑
ито зрелостта събира. В лирическата автобиографична проза 
(така бих определила книгата1 на М. Цанева) има много свет‑
лина и един омагьосващ със своята деликатност, топлина и 
мъдрост свят, в който спомените не са застинали късчета 

1 Цанева, М. Броеница. Из гънките на паметта. София: Колибри, 2020, 
346 с.
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лично време. Те се вселяват в нас, за да ги съпреживяваме емо‑
ционално и на един дъх да проследим всички сложно разклоня‑
ващи се сюжетни линии. Така авторката, като че ли наглед 
небрежно, следва капризите на творческата памет. Но всъщ‑
ност това са едни много прецизно структурирани мемоари, 
които не просто очертават различни моменти от нейния жи‑
вот, но и портретите на писатели и поети, критици, театра‑
ли, художници и музиканти, които оставят непреходни следи 
в българската култура на ХХ век. Разказите на проф. Цанева, 
увлекателни и колоритни, без излишни епитети и патети‑
ка, ни завладяват с финото си чувство за хумор и самоирония 
и някак магнетично се оказваме потопени в атмосферата на 
емоционалните ѝ преживявания. Заедно с нея наблюдаваме све‑
тещия прозорец на баща ѝ – литературния критик Георги Ца‑
нев, издател на едно от най‑елитарните списания „Изкуство 
и критика“ (1938–1943). С известно неудобство, но и ние се 
оказваме заедно с нея стаени под масата, когато аскетичният 
му кабинет, отрупан с книги, се превръща всяка неделя в свое‑
образен литературен салон. Около нас зазвучават сериозните 
интелектуални спорове или шеговитите разговори на твор‑
ческия кръг около списанието преди преломната историческа 
промяна (9.ІХ.1944), на приятелите и съмишлениците през 
следващите десетилетия. И въпреки че живеем в комерсиално 
време, безрезервно вярваме на авторката, че духовните хо‑
ризонти на тези български творци са останали недосегаеми 
от трагичните политически случвания и от проблемите на 
ежедневното материално битие. Разказът на М. Цанева е про‑
пит с почит, респект и възхищение. За нея – дъщерята, той 
„дори на 85 години беше красив мъж“, а това, което тя много 
държи да подчертае, са онези черти от характера на Георги 
Цанев, познати само на най‑близкото семейно и приятелско 
обкръжение. 

Известен е драматичният литературноисторически 
сюжет, предизвикал напускането на Г. Цанев, Никола Фур‑
наджиев, Ангел Каралийчев и Асен Разцветников на списание 
„Нов път“  – те не се подчиняват на властната забрана на 
Георги Бакалов да участват в паметно утро по повод 10 го‑
дини от трагичната смърт на П. К. Яворов. Но от книгата 
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на проф. Милена Цанева научаваме, че тази четворка запазва, 
въпреки превратностите на времето и драматичните си съд‑
би, една рядка за българските литературни нрави творческа 
и лична близост през целия си живот. Обединяващата фигура 
на този литературен кръг, не рядко сравняван с кръга „Мисъл“, 
е Георги Цанев. Точно тези черти на верния приятел, на лю‑
бителя на стихотворните пародии, на пословично отдадения 
на семейството мъж, влюбен през целия си живот в своята 
съпруга, без излишна сантименталност и без идеализиране, 
очертава авторката. И именно те някак допълват противо‑
речивия и сложен образ на литературния историк и критик, на 
полемиста Георги Цанев. 

Вероятно тук е моментът, ние – студенти и колеги на 
проф. Цанева, да му благодарим за това, че въпреки безутеш‑
ния едноседмичен плач на първокурсничката Милена, чийто 
свободолюбив дух съвсем основателно е бил ужасен от идео‑
логическите догми във филологическите специалности тога‑
ва, не ѝ позволява да се прехвърли в Геологическия факултет 
на Софийския университет. Ако това беше се случило, бъл‑
гарското литературознание нямаше да има един от най‑про‑
никновените изследователи на Иван Вазов, нямаше да бъдат 
създадени класическите текстове за неговото творчество, 
проникновените анализи на произведенията на редица други 
писатели и поети. 

Превръщането на книгите със спомени в колоритна мо‑
зайка от субективни пристрастия, които провокират при‑
помняне на стари професионални конфликти и лични обвине‑
ния и с това дават повод за нови огорчения, създава шумната 
им слава на пикантни четива, но ги лишава от най‑важната и 
труднопостижима екзистенциална мисия – чрез жеста на рав‑
носметката, а защо не и на покаянието, да се превърнат в свое‑
образен духовен катарзис. С какво книгата на Милена Цанева 
е различна в контекста на затрупващата ни през последните 
години лавина от мемоарна изповедност? С интелектуалната 
дистанция. Тя приема спомените не толкова като благодатна 
възможност сама да съгради идеалния си публичния образ, за 
нея те са паметен знак, чрез който авторът поема отговор‑
ност пред себе си и пред бъдещите читатели, необременени 
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от познания за преживяното от нея историческо време. В 
своята книга проф. Цанева поставя строги етични граници. 
Авторката стои някак зад завесата дори когато представя 
различни сцени от своя живот. Тя предпочита да подчини лич‑
ното си време‑пространство на ярките творци, с които съд‑
бата я огражда в символични концентрични кръгове от ран‑
ното ѝ детство досега, да разказва за интересни културни 
събития у нас и в чужбина, да споделя любопитни литератур‑
ни истории с една удивителна толерантност и коректност. 
В този смисъл нейната книга има близко духовно родство с 
един от образците на българския мемоарен жанр – „Път през 
годините“. И тя като Константин Константинов постига 
оригинална композиция, която сплита и прецизно балансира 
документалното и художественото, емоционалното и обек‑
тивното, за да съхрани всички важни случвания по Пътя, ко‑
ито са оставили знак в капризните гънки на нейната, но и на 
националната културна памет. В книгата на проф. Цанева те 
се превръщат в онези красиви, патинирани кехлибарени зърна, 
които отброяват съкровените ѝ лични емоции и екзистенци‑
ални мигове, но и реалните политически и културни събития, 
които изпълват отминалото време.

Традиционните очаквания на читателите не биха били 
удовлетворени, ако интимният образ на автора напълно се 
губи в мозайката на многото истории, събрани в книгата със 
спомени. Милена Цанева обаче е напълно лишена от суетата 
да разказва за успешната си научна кариера, за признанието на 
нейните студенти като любим преподавател, за авторитет‑
ното си присъствие в академичния елит и културния живот 
в продължение на десетилетия. В личната си изповед тя ни 
превежда по пътищата на своите интелектуални търсения, 
колебания, разочарования и открития, разкрива ни интимни‑
те места на родовата памет. Отделните фрагменти събират 
щастливи и тъжни мигове от различни времена, разказват за 
голямата любов към съпруга, която изпълва с хармония и спо‑
деленост целия ѝ живот. Тук са домът, улицата, дворовете, 
училището – топосите на детството, наситени със звуци, 
цветове, вкусове и аромати. И неотменна част от този об‑
гърнал я с обич свят е образът на академик Румен Цанев. Све‑
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товно признатият учен, но и непознатият поет, авторът на 
няколко стихосбирки, амбициозният преводач на „Фауст“  – 
книга, която, за съжаление, все още не е издадена. Но за Милена 
Цанева той е и по‑големият брат, който ѝ открива различни 
привлекателни светове на познанието, закриля я, част е от 
толкова важното за нея патриархално семейство. 

Стожерът на този сакрален свят е майката – талантли‑
вата българска поетеса Пенка Цанева – Бленика. Тя е добрият 
дух на дома, който го пази, когато идват травматичните из‑
питания по време на Втората световна война – бомбардиров‑
ките над София, разрушенията, смъртта на близки приятели, 
евакуацията в Бургас и Борован, несигурността, бедността, 
политическите сътресения и социокултурните трансформа‑
ции. Разказът за нея преминава като червена нишка през цяла‑
та книга. Така пред нас се очертава образът на жената, вгра‑
дила своя живот в семейството и винаги твърдяла, че това не 
е саможертва, а нейният щастлив избор. Именно тази мъдра 
като природата майка, която краде от съня си, за да пише сти‑
хове, която не се ласкае от славата и не търси популярност, 
бди над спокойствието на съпруга си, опазва го от битовите 
проблеми и делничните грижи, дарява децата си с цялата въз‑
можна обич и подкрепа. Страниците, посветени на нея, са вдъ‑
хновени, но и пропити с непреодоляна болка и малко вина за 
пропуснатото и несподеленото, за недооцененото ѝ присъст‑
вие в българската литература. Тази книга е не само дълбокият 
поклон на дъщерята пред жената и майката, но и опитът на 
литературния историк М. Цанева да обозначи суверенното 
място на поетесата Бленика в културната памет.

Безспорно книги като „Броеница. Из гънките на паметта“ 
емоционално те въвличат в лабиринтите на чуждите спо‑
мени, но и провокират желанието да споделиш своите срещи с 
автора. Проф. Цанева е била моя преподавателка в Софийския 
университет, по‑късно и колега в Института за литература. 
Излишно е да споменавам, че дълбоко уважавам нейните ли‑
тературоведски изследвания, но за мен винаги е било важно 
и нещо друго – онова одухотворено, излъчващо разбиране, до‑
бронамереност и уважение към другия поведение. През дълги‑
те години на нашето общуване аз никога не я чух да повишава 
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тон, да прояви недоброжелателност, да се опитва да провали 
кариерата на някого. Със сигурност този модел на поведение, 
излъчващ духовен аристократизъм, професионална етичност 
и човешка топлота – нетипичен не само за нашите среди, а и за 
българската народопсихология, заслужава да бъде припомнян. 

„Броеница. Из гънките на паметта“ е далече от скандал‑
ния литературен дискурс и от интелектуалната претенци‑
озност. Книгата носи споделената емоционална топлина на 
спомена за едно забравено време, дава възможност на читате‑
лите да се докосват до него и до личностите, които го прев‑
ръщат в литературна история. Тя, някак неусетно, те кара 
да се вгледаш в себе си и чрез неочаквано събудените патриар‑
хални архетипове да преживееш, може би малко старомоден и 
сантиментален, духовен катарзис. Но дали днес не изпитваме 
нужда точно от такова бягство? Книгата на Милена Цанева 
със сигурност ще ни даде един от възможните отговори.
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Женското писане –  
предизвикателства и ограничения

Според Юлия Кръстева „психоаналитикът е заслушан в 
кризата“. А писателят, психоаналитично деконструиращ 

своите герои, перманентно и неизбежно потъва в кризите на 
личността, обременена от болка по любов, от разпадащото се 
слово, от обсебващата битийност, от властните страхове 
и влечението към смъртта. Всъщност това е човешкият жи‑
вот, видян през погледа на жените героини на Мария Станкова. 
Съвременни жени, травмирани от поколения спомени, вплете‑
ни в красиво‑тъжни, непреходно‑тленни истории, повтарящи 
се в безкрайния кръговрат на Вечността, но и уникални в сво‑
ята неповторимост. Именно в тези сюжетни пространства, 
в които зададените въпроси и неизречените отговори носят 
предизвикателствата и ограниченията на едно класическо 
феминистично послание. Защото романите на М. Станкова 
описват самотата и разпадащите се смисли на женския свят, 
приятелствата и предателствата, разпилените стойности и 
неразчетените знаци в мрежата, оплетена от събития и съдби 
в един абсурдно‑реален „Каталог на душите По“1. Това е загла‑
вие на един от нейните романи. Роман, в който героите нямат 
имена, те са цветове – Виолетова, Жълтият, Кафявият, по‑
ложени в обърнатата хронология на времето. Всички те, гро‑
тескни и осезаемо реални, са изправени пред екзистенциален 
избор, не разбирайки неговата фатална неизбежност, увлече‑
ни от динамиката на житейското ставане или обезсмислени 
от личните си провали. В хаотичното време, което процежда 
живота им през своите деформиращи процепи, те напразно се 
опитват да съхранят своята идентичност, но навлизат във 
все по‑плашещите лабиринти на отчуждението и ожесточе‑

1 Станкова, М. Каталог на душите По. София: Стигмати, 2001.
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нието. В метаморфозите на своето битийно и емоционално 
настояще, в несигурната зона между спомените и мечтите 
героите се връщат „назад към началото“ с намерение „да за‑
почнем отначало“, но всъщност, приковани от миналото, не 
успяват да скрепят пропуканата монолитност на бъдещето 
си. Разпилени в пространствата на своите размисли, обрас‑
ли със задължения и монотонни делници, във водовъртежа на 
приятелства и конфликти, те не намират опорни кодове нито 
в реалното, нито във фикционалното. Ситуирани в подвиж‑
ни темпорални пластове, веригата от случки и пресичащи се 
разкази за всеки един от тях наслагват представата за една 
детайлно описана, но и метафоризирана картина на човешкия 
живот, в който бродят цветни и безцветни сенки. Те неис‑
тово се опитват да подредят мозайката от хаотично разпи‑
лените парченца на своите съдби, да постигнат единство на 
нещата, преди те да се размият в метафизичните контури на 
нищото. Но изборът на героите както в „Каталог на душите 
По“, така и в другия роман на Мария Станкова „Трикракото 
куче“2 е направен извън оголеното и болезнено Аз и те трябва 
да продължат своето пътуване между приказките за принце‑
си и живот, лишен от илюзии.

Композиционното структуриране на втората книга, 
обект на тези наблюдения, предполага наслагването на глед‑
ните точки, полагането на едни и същи събития в различни 
контексти и обговарянето им на различни нива – психоанали‑
тично, чувствено и социално. Не само преплетените съдби на 
трите героини, споени от приказния архетип за трите сес‑
три и цар Салтан и от мечтата на всяка една от тях да бъде 
Пепеляшка, превръщат живота им в една обърната приказка, 
жестока и без щастлив край. Но за Мария Станкова това не е 
достатъчно, за нея животът е и творба, която може да бъде 
наблюдавана, припомняна и интерпретирана. Така, промисле‑
но, но и иронично дистантно като в добра джазова компози‑
ция, авторката вплита съвременни социални знаци, митологе‑
ми, префункционализирани библейски послания и оформя колаж 
от жанрове и културологични пластове, за да затвори между 
кориците на романа историите на „три девици, три сестри“, 
2 Станкова, М. Трикракото куче. Пловдив: Жанет 45, 2006.
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които, търсейки своите принцове, не намират спасение. Защо‑
то това е модерна приказка, разказана от жени за жени. Те са 
между нас, или това сме ние самите. Те са обречени, грешни, 
питащи, живеещи в несигурната зона между бляновете и ре‑
алността, между любовта и смъртта. Лили, Фани и Уси се 
намират в своеобразна метапозиция спрямо себе си, мъжете и 
времето, чиито традиционни координати се разпадат между 
спомени и реалност. Те натрапливо се сливат и заместват на 
принципа на кинематографичния монтаж, за да аргументират 
приятелството, любовта и престъплението. Детството – 
разпадащият се дом, липсващата майка, сменящите се бащи, 
причиняват болка, но и тласкат към неистов копнеж по уют, 
топлота и споделеност. Героините носят проклятието на 
чужди грехове, върху тях са оставили знак отминали съдби, 
затова те са безкрайно самотни, отчуждени дори и от себе си, 
подвластни повече на лудостта, отколкото на разума. Чрез 
техните образи Мария Станкова моделира многозначното ду‑
ховно и битово пространство на съвременната жена. А то е 
една многолика иреалност, населена с малки чудеса и банални 
събития, с по‑вяли и по‑страстни емоционални пориви. Това е 
едно фрагментарно битие, в което монолитната подреденост 
е старомодна мечта. В него традиционните стойности са за‑
менени от ироничния скепсис, светът е толкова променящ се 
и динамичен, че в него няма място за съвършенство и сигур‑
ност. Завършен и цялостен е само споменът. Чрез перманент‑
ното темпорално преливане от настояще към минало мигът 
се консервира в своята истинност, но това не е достатъчно, 
за да се спаси любовта от омразата и користта. Матей убива 
Павел, защото любовта им е толкова силна, че не трябва да 
доживее грозните деформации на старостта, а Фани хладно‑
кръвно купува своя принц на бял кон, подарявайки на сестра му 
огромен апартамент. Това, разбира се, е иронично‑тъжно па‑
родиране на щастливите принцеси, спасени от романтичната 
любов на безкористни принцове. Така краят на романа рязко 
разбива илюзиите, за да ни припомни още веднъж абсурдната 
жестокост и духовното израждане на нашето време.
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Книгата на Мария Станкова „Бейби лъжкиньо. Тъмни 
разкази“3 някак изненадващо за нейния стил внушава очарова‑
нието на прозаичните миниатюри и кратките разкази. Някои 
от тях (например „Житейският път на Пенка Михайлова“; 
„Кучка“; „Едно място“; „Добринка“), въпреки делничните за‑
главия, напомнят за най‑добрите образци на много популярния 
през 20‑те години на ХХ в. жанр – стихове в проза. Освобо‑
дената асоциативност, интелектуалната рефлексия, експре‑
сивният разказ превръщат конкретната случка в многознач‑
на метафора на екзистенциалните проблеми на съвременния 
човек, търсещ разгадката на своето съществуване зад повърх‑
ностната видимост на изтърканите от употреба ритуали и 
превърналите се в навик чувства, зад издигнати в култ мечти, 
сред снети от пиедесталите им рицари и прелъстителни мо‑
дели. В повечето от нейните разкази има един кратък полет 
и едно болезнено приземяване. Понякога една докосната илю‑
зия („Света Тереза отнякъде“) и един обречен стремеж към 
красота („Жозефин“) затварят цикъла на тленното човешко 
битие. Нейните героини са обречени на саморазрушителни 
страсти, твърде често обладани от безумие. В едно усложне‑
но от алегории и символи време („Йосиф занаятчията“; „Като 
Антигона“; „Старозаветни настроения“; „Давид, който спря 
да говори“), те поставят въпроси, обвиняват, опитват се да 
изкупят своите грехове, приютили се в нереализираните си 
мечти, болезнено фиксирани в чуждото щастие и успех. Във 
всяка от изреждащите се като пъстър калейдоскоп ситуации 
е утаена частица от нас, от нашите спомени и миражи. В раз‑
казите на М. Станкова човешката уязвимост се сблъсква със 
студеното безразличие на света. И после, след открития фи‑
нал, не настъпва покой, нито приказно освобождение на духа 
от сковаващата го битийност. После остава празнина и нищо. 
Затова нейните разкази, въпреки че са подчертано сюжетни, 
в известен смисъл са надсъбитийни. Действието някак не‑
брежно и твърде сгъстено обраства с преживявания, диалози 
и авторови коментари, за да се стигне до развръзката – прово‑
кация за самоанализ и размисъл. Всъщност още заглавието на 
книгата „Бейби лъжкиньо“, брутално като плесница, ни под‑
3 Станкова, М. Бейби лъжкиньо. Тъмни разкази. Пловдив: Жанет 45, 2004.
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готвя за навлизането в едно сложно сюжетно пространство, 
а уточнението „тъмни разкази“ ни провокира да надникнем в 
онази опасна гранична зона, предопределена от случаен спря‑
мо видимата логика сблъсък, но закономерен като психологи‑
чески взрив на натрупаните в подсъзнанието енергии. Това 
всъщност е онази среща между живота и смъртта‑убийство, 
в която човек докосва абсурда или с ужас надниква в мрачния 
хаос на собствената си душа. Заключени в коварния кръг на 
нещастна любов и фатални мании, оплетени в кошмарни съ‑
нища и видения, разшифровали библейски и митологични знаци, 
героите разчленяват собствения си живот и с лекота убиват 
чуждия („Психеделичният сън на Хипатия“; „Убийство по 
особено жесток начин“ или „Малка черна рокля“). Това е една 
прозрачна в своята алегоричност и потресаваща в своята ис‑
тинност картина, в която се сблъскват прагматичните пре‑
дупреждения на разума и властният повик на подсъзнателни‑
те импулси, предизвиквайки разголваща откровеност.

Разчитайки разменените знаци между минало и настояще, 
между реално и фикционално, героите на Мария Станкова се 
опитват да привикнат с ирационалната другост, отново да 
намерят смисъла и хармонията, за да разберат коварната и 
многозначна игра, наречена живот.
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Играещата със стихиите,  
играещата със словото,  
или игрите на времето

Книгата на Катя Зографова „Играещата със стихиите“1 
събира есеистично‑артистичното и документално‑ана‑

литичното, за да очертае игрите на времето в един житейски 
и поетически сюжет. Той е сътворяван, разколебаван, пробле‑
матизиран и митологизиран. Защото за Елисавета Багряна е 
писано много и Катя Зографова коректно маркира това в по‑
редица от библиографски позовавания. Но и точно с това ней‑
ната книга ни усъмнява във възможността да бъде създаден 
константен, абсолютен в своята завършеност литературно‑
исторически труд. В своя предговор тя очертава дългия път 
на неговото сътворяване, превърнало го в добре структурира‑
на мозайка от различни текстове, писани в различни периоди. 
В този смисъл книгата ни позволява през много гледни точки 
да проследим етапите на изграждане както на авторската 
концепция, така и да съпреживеем сложните метаморфози по 
дълголетния път на Багряна – жената, твореца, личността.

Книгата е диалогично отворена – тя ни припомня това, 
което вече знаем, но и ни провокира да погледнем отвъд по‑
знанието, което имаме. Нейното четене изисква нагласата да 
се опазиш от наложени критически клишета, но и от катего‑
рични в своята еднозначност оценки и предубеждения. Това е 
книга, в която се срещат екзистенциалното време на поетеса‑
та, разпънато между благовещението и проклятието, между 
живота и смъртта. Времето, което ранява и духа, и тленно‑
то тяло. Но поезията превръща това драматично променящо 
се, изтичащо време във вечност. Чрез своите анализи – тек‑
стологични и тематични, чрез интерпретации в широк кул‑
турологичен контекст на символите, знаците, цветовете, 
1 Зографова, К. Играещата със стихиите. София: Изток‑Запад, 2013, 360 с.
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мотивите в творчеството на Багряна, К. Зографова поставя 
въпросите за непреходността на лирическото преживяване 
и за бързопреходните идеологически клишета на поетичния 
изказ. Едно от болезнените питания, настойчиво формули‑
рани, е: защо поетесата с ореола на вечната и святата пише 
стихове в прослава или скръб за Йосиф В. Сталин, Георги Ди‑
митров, Вълко Червенков? Какви компромиси бележат този 
път? И заслуга на авторката е, че не търси резки, категорични 
решения, попадайки в лукавите капани на екзекуторското го‑
ворене. Но и без да измества, без да деформира или да бяга от 
парливите проблеми, Катя Зографова се опитва, и до голяма 
степен успява, да бъде обективна. 

В своята книга тя се усъмнява в монолитната, непроме‑
няща се авторова идентичност, подкрепяйки по‑скоро тезата 
за многото лица и роли на твореца, които съграждат различни, 
понякога противоречащи си образи. Опирайки се преди всичко 
на документални факти, К. Зографова показва как лирически‑
ят език се подменя от идеологическия и как обсебена от акту‑
алната проблематичност на времето, поезията губи своята 
вечност. Разплитайки поредица от микросюжети, в които е 
проследено разпадането, раздвояването, демитологизиране‑
то на творческия Аз на Багряна, тя внушава, че времето не 
лекува, паметта не е забрава, но не е и възмездие. И това е едно 
от важните послания на тази книга – да говори открито, с 
факти, архивни материали и документи по болезнените теми 
от миналото, но без да налага ограниченията на единстве‑
ния прочит. Напротив, тя провокира размисъл, диалог, спор. 
Защото нито един от текстовете, които изграждат добре 
обмислената композиционна структура не се плъзга по външ‑
ната видимост на явленията. Отделните тези се анлизират, 
доказват, взаимно се допълват. В този контекст се разгръ‑
щат различните модели на реализация на жената‑творец и 
нейните пространства  – литературни, социалнополитиче‑
ски, интимни, публични. Така К. Зографова интерпретативно 
очертава и фактологично уплътнява представата ни за ли‑
тературната история от първата половина ХХ в. като хро‑
нотоп, в който ревниво се пазят спомени за много житейски 
разкази – любов, съперничество, драматични раздели. Но това 
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е и време на сложни трансформации в женската идентичност 
и възможностите за личен избор. Постепенно в сюжетното 
пространство на книгата се наслагват двата основополагащи 
свята на Багряна – на еманципираната жена – обичана, оби‑
чаща, обречена на любовта, неведнъж трагично прекъсната 
или драматично невъзможна. Това е светът на „Биографика‑
та“ (сполучливото заглавие на ІІ част). Той среща, опровергава 
или обяснява света на „Митопоетиката“ (І част) – тя е онова 
пространство, в което и щастието, и страданията вдъхно‑
вяват стихове. Творческите преживявания на поетесата са 
ситуирани в подвижните темпорални пластове на земното 
ѝ битие. Но те са метафоризирана картина на човешкия жи‑
вот, в който се срещат миг и вечност, реално и фикционално, 
за да подредят пъзела от разпилени парченца на копнежа по 
криле и корен, дом и необятни простори, да съберат в абсурдно 
единство доброто и злото, красивото и грозното, да прими‑
рят любовта и смъртта. Всевластващата сила на смъртта 
предполага осмислянето на живота като творба – красива, 
примамлива, жестока и неповторима. Точно тази сложна и 
многолика реалност на поетичния свят на Багряна очертава 
Катя Зографова в своята книга. 

Екзистенциалните знаци по пътя на Багряна са другото 
тематично ядро на книгата. Те обозначават моментите на 
любов‑безвремие и дълги приятелства, но и катастрофично 
случващото се време на житейски изпитания, обременено от 
самота и огорчения. Но те също моделират духовната само‑
личност на поетесата. Тя е жената, която нарушава тривиал‑
ните норми за уседналост и дом, разколебава традиционните 
представи за съпруга и майка. Тя е обречена на пътя и пъте‑
шествията. Градовете – екзотични и любими, са споделени 
интимни пространства – в Бретан или Париж. Те са поетични 
топоси на свободната воля и на творческата свобода. Багря‑
на пътува по света не за да търси себе си, като го опознава с 
отворени очи и отворено въображение. Това са не само мал‑
ки бягства между спомена и бъдещето. Тя просто се чувства 
уютно навсякъде по света, защото пътешествието е не само 
изкушение, при Багряна то ражда изкуство. Това е показано от 
К. Зографова във вдъхновените страници на литературнокри‑
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тическите есета „Звездната“, „Парижанката“ и „Играещата 
със стихиите (Багряна и Бретан)“. Това е лайтмотивът и на 
цялата книга, уплътнен от публикувани за първи път писма и 
пощенски картички. Именно този документален пласт пред‑
поставя полиморфността на текста, отваря го към неограни‑
чени интерпретации и множество възможни прочити.

Третата част на книгата „Из архива на вечната и свята‑
та“ органично е свързана с другите две. Тя събира в едно поле 
автентичните следи, които оставя поетесата, аналитични‑
те интерпретации на автора и субективните възприятия на 
читателя. В тази последна част говори самата Багряна или 
писмата, изпратени до нея. Тук Зографова, която изпитва 
уважение към личното пространство на поетесата и респект 
към архивите, дискретно се отдръпва. Тя остава в сянката на 
документалните свидетелства и смислите, които те пораж‑
дат. И според мен това е достойната позиция на изследова‑
теля, който не иска да контролира внушенията и да затваря 
значенията. Тя просто ни оставя нас – читателите, сами да 
изплетем паяжината на своите заключения.

Книгата на Катя Зографова „Играещата със стихиите“ 
ни показва, че литературната история е мрежа от послания, 
изведени чрез прецизни литературоведски анализи и автен‑
тични документи. Тя носи познание само когато не е манипули‑
рана, когато не заличава следите на творческите биографии, 
когато не избягва срещата с новото време и с новите читате‑
ли. Тогава историята на литературата говори истината, без 
да разколебава собствената си идентичност, без да създава 
нови митологеми, но и без абсурдния цинизъм на немотивира‑
ното отрицание.
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Християнският дух на българската 
литература – художествени и 

литературоведски интерпретации

Статиите, включени в книгата на Мария Огойска „Прочи‑
ти върху християнския дух на българската литература“1, 

обхващат много и различни тематични полета, изследват 
творби от цялата хронологична ос на българската книжов‑
ност и литература, съчетавайки детайлни емпирични проуч‑
вания и стойностни открития със задълбочени интерпрета‑
ции през призмата на християнския дух, въплътен в Божието 
слово и послания. Положени в широк социокултурен контекст 
те много често разколебават устойчиви литературоведски 
клишета и наложени критически матрици, предлагат раз‑
лична оптика за четене на класически и съвременни художест‑
вени текстове, откриват изненадващи смисли, незабелязани 
в поредица от много и различни прочити. В своите текстове 
М. Огойска убедително реконструира различните измерения 
и проявления на християнската проблематика в творчески и 
житейски сюжети, създава сложни междутекстуални връзки 
и биографични опозиции. С това тя отваря пространствата, 
в които могат да бъдат мислени моралните, нравствените 
и ценностните послания на християнството в българската 
поезия и проза. Нейните студии и статии пресичат времеви 
и естетически граници, сплитат различни подходи  – доку‑
ментално‑разследващ, литературноисторически, прецизно 
аналитичен. Умението продуктивно да надгражда и аргумен‑
тирано да отстоява тезите си, положени върху фундамента 
на добре промислени и творчески усвоени теоретични, кла‑
сически и модерни философски идеи, позволяват на М. Огой‑
ска да създава ясни, точно аргументирани изследователски 

1 Огойска, М. Прочити върху християнския дух на българската литера
тура. София: ИК Проф. Петко Венедиков, 2017, 211 с.
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концепции. Диапазонът на нейния изследователски интерес е 
много широк – от канонични до маргинални автори; от кла‑
сически произведения до напълно непознати творби. 

Организиращото ядро в многотекстовия корпус на ней‑
ната книга са имплицитно заложените питания: как функ‑
ционират религиозните теми и мотиви в българската лите‑
ратура и доколко са дълбинни нейните християнски основи. 
М. Огойска не налага категорични и неподлежащи на усъмнява‑
не отговори, въпреки че често маркира несъгласие с добре поз‑
нати литературоведски мнения. Премерената полемичност 
задава един вътрешен ритъм на нейните текстове, прави ги 
интересни и увлекателни, а това според мен е предимство за 
всяко научно изследване. Литературоведският стил на М. 
Огойска е различен във всяка една от статиите, нейният под‑
ход се променя дори в самото текстово пространство. Напри‑
мер: когато пише за о. Неофит Рилски, контекстът плавно се 
разгръща, анализите се надграждат, отделните фрагменти се 
свързват в добре защитена позиция, която категорично ос‑
порва „грубиянското твърдение“ на Боян Пенев, че „черковнос‑
лавянските образци твърде много са покварили неговия (на о. 
Н. Рилски) усет за езика“. През различните употреби на езика 
М. Огойска убедително показва, че Н. Рилски не само не е „пок‑
варен“, но прави и един модерен синтез между ежедневното 
битие с неговата груба диалектна лексика и висшите сфери на 
духовното, въплътени в църковнославянското слово.

По друг начин е разгърната композиционната структура 
на „Съвършен живот“ в религиозно‑философските апофтегми 
на Стоян Михайловски“. В нея се преплитат и напластяват 
литературни, философски, исторически, социалнополити‑
чески и житейски фрагменти, за да поставят акцент върху 
нравствеността като основополагащ принцип в неговата по‑
етика и самотата, мислена като духовен живот, а не като 
екзистенциална обреченост. Литературноисторическите 
изследвания и „разследвания“ на М. Огойска в своето много‑
образие и богата фактологичност всъщност очертават раз‑
личните измерения на срещата между личността и времето. 
Като интригуващо криминално досие е построен текстът, 
който превежда читателя през сложния и дълъг лабиринт на 
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обществените и политическите перипетии, на житейските 
и творческите обстоятелства, за да реконструира съдбата 
на един „отхвърлен“ превод на Константин Величков на книга 
Псалтир като част от подготвяния за издаване корпус на Биб‑
лията. И това е един от приносите на М. Огойска. Тя не само 
реставрира почти непознат сюжет, превръщайки богатство‑
то на дълго и търпеливо натрупаната информация в синте‑
зирано литературноисторическо знание, а и документално 
уплътнява образа на Величков – духовен аристократ, инте‑
лектуалец ерудит и талантлив творец, останал в сянката на 
своя приятел и сподвижник – Иван Вазов. Интерпретациите 
на М. Огойска пресичат много исторически прагове, допълват 
пъзела на големия литературен наратив с нови разкази и по‑
тънали в праха на забравата неиздадени книги. Емблематичен 
пример за това е текстът за срещата – предпоставена от 
стечението на литерататурни обстоятелства и неведомо‑
то пресичане на житейските пътища, с неиздадения ръкопис 
на Константин Петканов „Бележки на писателя“, който тя 
публикува.

„Мълчания и молитви из дебрите на Дебра“ е изследване, 
което прави впечатление с дълбинното проникване в смисло‑
вите послания на „На Острова на блажените“. В него автор‑
ката реконструира многото роли на П. П. Славейков, прели‑
ването и конфликтите между тях, проследява сложните 
персоналистични игри на поета и последователно сваля него‑
вите маски, за да проникне в сакралните зони на личния му 
духовен персонализъм. Разглеждането на мистификационна‑
та Антология като „свод от творби, обединени от библейска 
същина“, е продуктивен и провокативен ключ за нейното че‑
тене. Осмислянето на духовната биография и на книгата, и на 
автора през протосбирката „Преди мълчанието“ е важен етап 
в критическата рецепция на П. П. Славейков. 

Статията (с нетипично за стила на М. Огойска дълго 
заглавие) – „Панахида за поета П. К. Яворов от Гео Милев. 
Химнична служба, славословеща новомъченичеството на „из‑
вънредната личност“, е основополагаща за осмислянето на 
тази класическа творба, с панегирично‑мистичната ѝ сила, с 
каноничните ѝ функциии на химнична служба в памет на по‑
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ета, с положеността ѝ между духовна възхвала и ритуално 
оплакване; между авангардния изказ и християнския канон. 
Това е един прецизен, интелектуално промислен анализ, който 
радикално преобръща посланията на поемата и създава нов мо‑
дел за нейното литературоведско тълкуване. 

В изследването на М. Огойска литературността е разби‑
рана и като акт на разказване, в който се преплитат много 
и различни езици, но и като възможност за комуникация. В 
този контекст е осмислен диалогът между литературноис‑
торическите статии и тези, посветени на съвременни авто‑
ри. Всички те са положени в дълга времева хронология, в много 
тематични полета, населявани са от различни герои и в една 
строга, логична последователност изграждат пъстра мозай‑
ка на взаимно проникващи се документални, биографични и ли‑
тературнокритически парадигми. Своеобразен мост между 
тях е проблемът за другостта като поетика, като позиция, 
като избор. М. Огойска проследява нейните рефлексии в кул‑
турната памет и в съвременността; в политически идеоло‑
гии; лични и обществени пространства; властови институ‑
ции; в творбата или творчеството на един автор. Разглежда 
как се проявява в поетиката на митологичното (Яна Букова); в 
пресичането на литературни биографии (Константин Павлов 
и Атанас Славов); между фазите на Сътворението и Апока‑
липсиса (Борис Христов); в гротеската като лирическа игра 
(Иван Динков). 

В книгата „Прочити върху християнския дух на българска‑
та литература“ Мария Огойска извежда библейски текстове 
и образи в българската литература от зоната на приетото 
за естествено, прагматично и еднозначно четене. Тя въвеж‑
да читателя в много интригуващи литературноисторически 
сюжети, провокира го да погледне зад предела на познатото, 
отвъд познанията, които има. Затова четенето на нейните 
студии и статии изисква духовна приобщеност, но и свобо‑
дата литературната история да бъде мислена не само като 
хронологичен разказ, а като задълбочени тематични анализи, 
обвързани в прецизна композиционна цялост. В този смисъл 
книгата на Мария Огойска, макар и фрагментарно, изгражда 
една от възможните картини на българската литература – 
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като място на сгъстена историчност и като време на дина‑
мично променяща се съвременност. В това време‑простран‑
ство ревниво се пазят отломките на много минали истории 
с техните митове и архетипове, сблъскват се алтернативни 
идеи и личности, съизмерват се национални и европейски вли‑
яния, равнопоставят се, но и се оразличават жанрове. В този 
контекст, освободен от предразсъдъци и канонични ограни‑
чения, християнският дух на българската литература е ос‑
мислен като ключ към нейното четене (успешно прилаган и 
от други автори), но и като сакрално духовно убежище, прию‑
тило много поети и писатели в различно историческо време, в 
различни екзистенциални и творчески рамки.
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Фантастичните светове  
на познанието

Да държиш в ръцете си първата книга на млад автор предиз‑
виква и позабравено вълнение, и професионално любопит‑

ство дори когато познаваш добре и първоосновата на текста, 
и възможностите на изследователя. Книгата на Елена Бори‑
сова „Фантастика и познание. Без/граничност на познанието 
в българската фантастична проза“1 все пак ме изненада, за‑
щото в нея видях умението продуктивно да надграждаш себе 
си, желанието да отстояваш собствените си тези, положени 
върху фундамента на добре промислени и творчески усвоени 
теоретични и философски идеи, да създаваш ясни, точно аргу‑
ментирани изследователски концепции, без да се губиш в при‑
мамлива мрежа от сложно изградени, атрактивно поднесени 
литературоведски сюжети. 

Тази прецизно структурирана, хронологично‑проблемна 
композиция не означава, че книгата на Елена Борисова би пре‑
дизвикала вниманието само на тесен кръг от пристрастени 
читатели – професионални литературоведи, почитатели на 
фантастиката като жанр или автори на фантастична ли‑
тература. Напротив – тя пише с творческа отдаденост за 
провокиращите лабиринти на фантастните светове и за при‑
чудливите предизвикателства на ума и вдъхновението, които 
ги сътворяват. И още – това е книга, която провокира въобра‑
жението заради интригуващо вплетените, забравени или мал‑
ко познати художествени сюжети и в същото време създава 
познание. Не само защото творчески осмисля теоретичните 
изследвания на Катрин Хюм, Розмари Джаксън, Дарко Сувин 
и Цветан Тодоров или коректно припомня важните за българ‑
ския литературнокритически контекст книги на Елка Кон‑

1 Борисова, Е. Фантастика и познание. Без/граничност на познанието в 
българската фантастична проза. София: ИЦ Боян Пенев, 2019, 328 с.
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стантинова и Огнян Сапарев. Тя прави нещо много по‑важно – 
показва как в тоталитарното общество фантастиката се 
превръща в онзи знак за модерна, алтернативна проза през 
60‑те години на миналия век, как се разгръща и постига най‑
талантливите си реализации през следващите две десети‑
летия, как естествено и равностойно се вписва в световния 
контекст на жанра и как литературата на новия век напуска 
удобното, но вече клиширано пространство на научната фан
тастика, за да влезе в сферите на драматичните психологи‑
чески рефлексии, на сложните екзистенциални избори, които 
високите технологии провокират.

Книгата на Елена Борисова е стойностна, когато я че‑
тем не само през литературноисторическия дискурс, а и като 
един, бих казала, предизвикателен опит да се анализират и 
оценяват явления, процеси и автори, случващи се сега. Поемай‑
ки предизвикателството и риска да работи със съвременната 
литература, съизмервайки я с класически национални и све‑
товни образци на жанра, тя показва уменията си да осъщест‑
вява един добър литературоведски синтез между дистант‑
ния, модерен прочит и личния си стил на проникновени, но и 
емоционално съпреживени анализи. 

В творбите на Галин Никифоров, Емил Андреев, Николай 
Ватов, Наталия Андреева и др. авторката изследва не само 
как радикално се трансформира фантастичното като худо‑
жествена категория, а и извежда от дълбинните пластове 
на текстовете същностни метафизично‑екзистенциални 
опозиции. Показвайки драматичната положеност на съвре‑
менния човек в това пространство с размити граници между 
смъртта и безсмъртието; между религиозното и окултното; 
между рационалното и утопичното; между реалното и фик‑
ционалното, съзнателно или интуитивно книгата отправя 
важни послания. И тук Елена Борисова спазва една за съжа‑
ление твърде често високомерно прекрачвана професионал‑
на мяра. Книгата не дава еднозначни отговори, претендира‑
щи, че обладават абсолютната истина. Тя поставя въпроси: 
всъщност по‑силен, контролиращ природата и собствения си 
живот ли е човекът днес, или, вграден в технологиите, е все 
по‑уязвим и психологически травмиран? Все по‑подвластен на 
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вътрешните си емоционални ограничения ли е той, въпреки 
безграничните възможности, които не фантастните, а ре‑
алните, „умни“ технологии му дават? Книгата на Елена Бори‑
сова вероятно ще помогне на любознателния читател да от‑
крие своите отговори. Превеждайки го през метафизичните 
светове на познанието, тя ще му достави интелектуалното 
удоволствие да получи още една доза знание за българската 
фантастична литература и ще го провокира да сътвори собс‑
твени без/гранични светове на творческата фантазия.
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Носталгично пътуване през времето  
и неговите истории

„Цариградски носталгии“1 е една различна книга във вече 
доста богатата библиография на Емил Димитров. 

Това е книга, която събира натрупаното и търсеното позна‑
ние във и чрез пътуването и сладкодумния разказ за него. За 
мен тя е един от блестящите художествени образци, които 
възкресяват места на паметта и личностите, които тво‑
рят тяхната история. Като дух и интелектуални послания 
„Цариградски носталгии“ е близка до това своеобразно емо‑
ционално, но и документално‑фактологично преживяване на 
историческото време, което прави Симеон Радев в „Строи‑
телите на съвременна България“. Внимателният читател би 
разчел и онзи невидим диалог с Тончо‑Жечевото осмисляне на 
българските културни и поличиески страсти. В този смисъл в 
книгата витае чистият просветителски дух на Българското 
възраждане, а нейният автор с мисионерска отдаденост рес‑
таврира парченцата от една потъмняла от забрава културно‑
историческа панорама. 

Топосите на неговите носталгии са много и различни, а 
докато ги опознава, съдбата му подарява срещи с невероятни 
хора, които му помагат да подреди пъзела на своите културо
писи. Те като че ли са слезли от едни поизбледнели от отмина‑
ли времена фрески, за да ни напомнят, че няма бъдеще без спо‑
мени и без светини, които чрез светлината си очертават все 
още неясните контури на бъдещето. И още: дори в днешното 
прагматично и тревожно време въобще не е сантиментално 
да изпитваш носталгии по места, традиции, сгради, личности. 
През цялото свое пътуване във времето и пространството 
Емил Димитров търси точно това – да научава и да съпрежи‑
вява, но постига и нещо още по‑важно – въвлича и нас в тази 

1 Димитров, Е. Цариградски носталгии. София: Симелпрес, 2019, 320 с.
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толкова примамлива игра на докосване до много и различни 
сюжети и човешки съдби. Затова тази книга носи нещо много 
ценно – тя припомня забравени светове и открива неподози‑
рани културни пространства, провокира въображението ни 
да обогатяваме с нова информация и с още по‑ярък колорит 
така майсторски очертаните от автора картини. В този кон‑
текст публикуваните в книгата фотографии заслужават осо‑
бено внимание. Авторско дело на Е. Димитров, те не просто 
запечатват отделни моменти от неговите преживявания, а 
естетски визуализират разказаните истории. Тези истории, 
концептуално осмислени в цялостен разказ, носят препратки 
към предишни негови книги и изтеглят асоциативни връзки 
към следващи творби.

„Цариградски носталгии“ е книга, която създава мрежа от 
смисли, които са диалогично отворени, не само навън, а и по‑
между си. Е. Димитров прекосява по различно време географски 
и културни пространства, но никога не по класическите пъ‑
тища на известното, а винаги по маргиналните, сенчести пъ‑
теки на малко познатото. Той разказва за ритуали, съхранили 
духа на благоговение и сакралност, но и за празници, примесени 
със сладникавия дъх на модерния кич; за магическия свят на 
легендите и ежедневното битие на тези, които си спомнят 
за тях. В трите части на книгата и във всеки от нейните 
сюжети е вплетена престижна мозайка от цитати – извори, 
документи, стихове и изненадващи със своята актуалност 
публицистични коментари. Открояват се емблематични яв‑
ления и фигури от различни епохи, но не по‑малко значещи са 
детайлите, които са ключ към разгадаване на тайнствените 
послания на свещени артефакти на Стара Европа и уплът‑
няват контурите на сенките от нейното минало. В наглед 
пищното безредие от впечатления на пътуващия човек, пише‑
щият му двойник внася нови, непознати значения. Следвайки 
неговите многопосочни пътувания „през колкото близки, тол‑
кова и далечни култури“, ние самите ставаме пътешестве‑
ници, които търсят следите на отминалото ни национално 
величие в магнетично привличащата ни сила на Византия и в 
непреодолимите ни възрожденски идеали, отложени в истори‑
ческите пориви за притежание на Цариград и спомените за ми‑
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налото му величие. Преживяваме гнева и срама от рушащите 
се места на паметта в Букурещ, отдаваме се на онези светли 
и тъмни страни на болката и мечтата по Македония. Едно 
от достойнствата на културописите на Емил Димитров е, 
че те с лекота прекрачват граници, срещат ни и с високите 
духовни образци, и с политическото като лични „свидетел‑
ства отвътре“. Неговата книга не се вписва в каноните на 
удобно премълчаните истини, не се превръща в медиатор на 
отдавна утвърдени тези. В нея се говори открито, вдъхнове‑
но, ясно. Например – неговият интерес е провокиран не от пуб‑
личния образ на Русия като геополитическа сила (настойчиво 
хиперболизиран или яростно обругаван) или от необятните 
послания на нейната култура, която той добре познава. Е. Ди‑
митров търси разгадка на болезнените измерения на руско‑
то мислене за другите и за себе си. Интимното, съпреживяно 
познаване на руската интелигенция му позволява да направи 
парадоксална, но точна интелектуала диагноза: „Руската ин‑
телигенция няма да се съхрани, ако „децата“ не родят отново 
своите „отци“. 

Отказвайки се от клишетата и тривиалните анализи, 
книгата сплита и разплита нишките на множество подходи – 
литературоведски и исторически; наслагва различни стило‑
ве – художествен, публицистичен, научен; разколебава тради‑
ционни митологеми и се опитва да маркира ако не нови идеи, то 
поне нови духовни територии, в които съвременният човек 
да търси своите спасителни убежища. Тя събира мъдростта 
на националното като носталгично припомнени архетипове,  
съвременните мултикултурни реалии и политически пробле‑
ми. Но редом с това тази книга е и до голяма степен автобио‑
графична. Тя ни дава ключ към съкровените лични светове на 
автора, възможност през нея да четем и другите му научни 
изследвания. В нея Е. Димитров говори самоиронично, показва 
своите колебания, споделя своите съмнения и несбъднати 
очак вания. Така той изважда пътеписа от удобните му сю‑
жетни рамки и създава една смела симбиоза между истори‑
чески обективното и субективно пристрастното, с което 
безспорно завладява емоциите и любопитството на чита‑
телите, които му се доверяват да го следват „По дирите на 
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Възраждането“, да изследват с него една различна Македония, 
да стигнат „До Русия и напред“, да се докоснат до „Свещени‑
те камъни на Европа“. Именно тази споеност между автор и 
творба, поетата отговорност, но не в баналния смисъл като 
име, а като един проект, в който се срещат и диалогизират 
Пътят, Литературата и Историята, превръщат книгата в 
стойностен социокултурен факт. 

Съчетавайки аналитизъм и въображение, Е. Димитров 
навлиза в биографичните пространства, в културните пара‑
дигми, поставя проблема за драматичните отношения между 
личност и време; между родно и чуждо; между мечти и нос‑
талгии. А това изисква не само емоционална и духовна приоб‑
щеност, но и свободата да се включиш в играта на непредубе‑
деното четене, носещо неочаквано удоволствие. Тази книга е 
събрала кръстопътни, пътуващи текстове. Те предизвикват 
одобрение, размисъл и дискусии, въвличат ни в сложни интер‑
текстуални комуникации, но никога не допускат баналност‑
та. Именно тази многопластовост, многоезичност, много‑
значност на носталгиите на Емил Димитров по Цариград и 
по толкова други различни градове и култури, събрани в една 
книга, провокират интереса на читатели от различни поко‑
ления и социални среди и изпълват с оригиналност иначе поиз‑
хабената от употреба формула на индивидуалния творчески 
стил. 
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