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 Румяна Дамянова, Светла Страшимирова

ПРЕДГОВОР

Погледът на Борис Йоцов върху новата българска литература не е су-
марно обхващаш както е при литературата на Българското възраж-

дане. Възрожденското време  представя цялостен масив от текстове, това 
е една цяла епоха със свои граници, с културни основания, които предо-
пределят различните изяви на авторите. През българския XIX век, кога-
то се създава книжнината и се появяват първите литературни образци, е 
възможно очертаването на очакванията, на възможностите и на граници-
те на изявите. Докато новата българска литература – така определяме ли-
тературата след Освобождението до 40-те години на ХХ век – няма такава 
цялостност и завършеност. Тя е процес, който продължава и в настояще-
то. Липсва необходимата историческа и естетическа дистанция от автори 
и творби, която е едно от най-важните основания при оценка на култура-
та и литературата на възрожденското време. При тази литература всичко 
се случва днес, сега, в обозримите граници на едно или две десетилетия, 
през които преминават творците или създават своите произведения, след 
което продължават да творят и заявяват нови очаквания. В тази динами-
ка на процесите е трудно да се очертае образът на определен обем от тек-
стове, всичко става в динамиката на настоящето. Борис Йоцов е истински 
съвременник на изграждащия се в момента литературен процес, в който 
изпъкват едни творци или залязват други. Същевременно той е неизбеж-
на част от процеса, който наричаме литературна история, от етапите на 
градежа на новата литература, пряк участник, самият той е автор. Имен-
но отсъствието на необходимата дистанция му дава  предимството да го-
вори с езика на съвремието, но и недостатъка да не улови някои процеси. 

Последователният литературноисторически метод, който той при-
лага в изследванията си на възрожденските автори и творби, се изявява 
изцяло и в трудовете му върху съвременните автори и проблеми. В тек-
стовете си той свързва явленията, които сякаш минават пред очите му, 
търси тяхната закономерност, опитва се да открои значимото за автори, 
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които не са от най-изявените. Дори се налага въпросът защо, след като 
има автори  като Багряна, Далчев, Елин Пелин, Йовков, които, макар и 
съвременници, но вече носят ореола на утвърденото класично, той пише 
за Илия Иванов-Черен, Николай Ракитин или Звезделин Цонев, които са 
извън този канон. Но в писането за тях той се ангажира като критик, кой-
то наблюдава творческото им развитие, за да очертае мястото им в съвре-
менния литературен процес. В своите изследвания Йоцов проследява 
идеите, търси специфичното, което дава облика на даден автор. Водещи 
за него продължават да бъдат уроците на ментора му Боян Пенев, а осо-
бено ценното изследване „Посоки и цели при проучването на новата ни 
литература“ (1910), където са изложени основните концептуални изиск-
вания на Б. Пенев към изследователите на литературната история, ясно 
са формулирани и методите на изследване – исторически, психологиче-
ски, социологически, литературноисторически. В немалко от текстове-
те, дори от най-ранните му, например в „Неволята у Славейкова“ –това е 
първият литературоведски текст на Йоцов, публикуван през 1921 г. в сп. 
„Огнище“– именно уроците на Б. Пенев за изучаванетго на индивидуал-
ната психология на твореца му помагат да проследи темата за естетизира-
ното страдание като извор на творческа мощ.  Подобно психологизиране 
на усещанията с твърдението, че „словото у него е наситено с душа“, е друг 
текст на Йоцов – „Чувство и образ у Димчо Дебелянова“. Анализирайки 
поетиката на Дебеляновата поезия, Йоцов забелязва  нейната „емоцио-
нална сподавеност и елегична съзерцателност“,  разпъната между „устре-
ма-полет и поврата-умора“. С по-скоро критичен поглед към българските 
балади на Теодор Траянов Б. Йоцов отбелязва „твърдия и отчетливия му 
стил“, но без акценти в героичното или в трагичното. А и основното недо-
волство на Йоцов от баладите на Траянов е ясно изразено – авторът „не 
смогва да даде нито един по-съдържателен и по-обемен, от гледището на 
националността, образ“.1

Изследванията на Борис Йоцов върху новата българска литература 
може да бъдат обединени в три проблемни групи – трудове върху от-
делни писатели, рецензии на излезли книги и отделни статии с откровен 
публицистично-философски привкус, които засягат проблемни полета в 
съвременната литература и в обществения живот. Трудовете върху писа-
тели включват и автори от XIX век след Освобождението – Константин 
Величков, Захарий Стоянов, Цани Гинчев, Тодор Влайков. Той посвеща-
ва един обемен очерк на Пенчо Славейков, разширявайки акцентите от 
най-ранната си творба върху психологизма на обречеността и страдание-
то. Очерците за тези автори не са от мащаба на предговорите за Каравелов 

 1 Вж. статията на Б. Йоцов „Българските балади на Теодор Траянов“ в настоящия том 
(бел. ред.).
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или Нешо Бончев, т.е. не обхващат максимално  и всеобхватно личността 
и делото на твореца. Но същевременно дават ясна представа за позиции-
те му в обществения живот, разглеждат творчеството като обвързано със 
социалните въпроси на времето. Във всички свои статии върху отделни 
автори от ХХ век Б. Йоцов се държи като съвременен критик, който иска 
да ситуира някак творчеството им в съвременния литературен процес. 
Същевременно с критическите си бележки той не спестява на разглеж-
дания автор категоричното си мнение. Ясна е и позицията в очерка за Т. 
Влайков, за когото отбелязва: „Т. Г. Влайков в своите първи творчески 
преживявания и опити излиза от Ив. Вазов, от Ил. Р. Блъсков, от Л. Ка-
равелов“, за да се поддаде  на влиянието на руската класика като студент 
в Русия. В очерка за Цани Гинчев  той определено търси връзка със съ-
времието си, коментира неговия романтичен подход към културата и ис-
торията, нарича го „закъснял романтик, който през 80-те и 90-те  години 
на миналия век изглежда странен, ако и интересен“; обръща внимание на 
преписката му с Ив. Шишманов върху древните траки и иронично под-
чертава, че  най-новата наука „ще даде донейде право [на Ц. Гинчев], както 
му дава право и когато твърди, че траките са още живи, че те са между нас, 
само че не се потрудваме да поотворим очи и да ги видим“.

Непосредствената връзка със съвременния литературен живот проли-
чава най-ясно в  отзивите на Б. Йоцов  за новоизлезли книги. Те предста-
вят една значима част от научното му дело, показват темперамента му на 
критик, който не само прецизно следи съвременния литературен процес, 
но изявява и актуалността на изследователския метод. В подобна посока 
е видяна книгата на Стефан Попвасилев за Константин Величков. В са-
мото начало на своя отзив Йоцов дав ясна представа за своето разбиране 
за монографично изследване – авторът „не цели да засегне по-дълбоко 
творческите особености на писателя, да разкрие образа му в неговото 
вътрешно развитие, нито пък да го сложи в строга историческа рамка, в 
идейната светлина на времето, да го зачлени органически в развойните 
моменти на българската литература“. Като изтъква литературноистори-
ческия метод и желанието на Ст. Попвасилев, неспазено  навсякъде, да 
остане последователен, той обяснява  разпръснатостта на изследването в 
отделни обвързани помежду си части, които обхващат  моменти от твор-
ческия път на К. Величков с думите: „той не дава синтетична монография, 
а по-скоро системно подредени студии  върху поменатия писател, които 
разкриват известна страна от разнообразната негова дейност“. Подчерта-
ва сполучливия „биографически очерк“, но не е доволен от предложената 
от Ст. Попвасилев структура, подход и пълнота на анализа и определя 
книгата му като „скромен принос“ към съвременната литературна исто-
рия. С годините тази оценка на Йоцов се потвърждава и от постепенното 
заглъхване на това изследване на Ст. Попвасилев. Съвсем друга тонал-
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ност разкрива рецензията на Йоцов за първия роман на А. Каменова „Ха-
ритиният грях“, който Йоцов обявява : „за днес, един от най-хубаво напи-
саните български романи“. Той е щедър на високи оценки и за стила, и за 
дълбочината на представяне на греха, виждайки влияния, които разкри-
ват богатата „вкусова култура“ на А. Каменова. Различен и предимно кри-
тичен е погледът на Йоцов върху романа на Ст. Загорчинов „Легенда за 
Св. София“,  като заявява, че романът е лишен от историко-философско 
обобщение, мотивировката на трагичното в легендата е неясна и непъл-
на, въобще приема романа за  един неуспех на съвременната литература. 
Сред другите отзиви може да се отбележи и мнението на Йоцов за книгата 
на М. Арнаудов „Гьоте като човек, поет и мислител. Страници от съчи-
ненията му и биография“, като подчертава и в тази книга неговия маща-
бен похват на представяне, богатата фактология, характерния интересен 
стил на изразяване. Категорично висока оценка дава Йоцов за сборника в 
чест на Васил Златарски – един достоен труд „за името и честта на нашия 
учен“ и др.

Съвсем различен дух внасят в богатата палитра от изследвания  ста-
тиите, които имат историко-философски характер, в които Б. Йоцов раз-
мишлява върху „българските културни борби“ или разминаването между 
„блян и действителност“, върху смелото говорене за „една рана“ или още 
по-смелото признание, че това, което характеризира историческото вре-
ме, е „копнеж по личности“. Борис Йоцов е от ония български хуманитарни 
учени с художествена и морална чувствителност, които приемат всяко свое 
начинание като лична мисия. Той смело говори за „трагичното в национал-
ния ни характер“, заявено в една статия в сп. „ Отец Паисий“ – като отбе-
лязва не „тая външна, а оная вътрешна нравствена действителност, която 
ни задава своите въпроси, която чака да бъде осмислена, която моли да 
бъде претворена и изобразена – и в лирика, и в епос, и в драма“. Просто 
„българската действителност“ според него още „търси своя автор“2.

ХХ век за  Борис Йоцов е време на обрати и несигурност, но може би 
тъкмо затова той се захваща с едно дело, което е свързано с история – 
съвместно с Б. Филов започват издаването на „Родина – списание за бъл-
гарска историческа култура“. Той вярва, че историята „изправя, наставля-
ва, поучава, народите да не губят усет за действителността, да не живеят 
в сладка самолъжа“, да не надхвърлят „границите на собствените си въз-
можности“, да не се заслепяват в „очарованието на деяние, което не е из-
вършено с чувство за вечност“.3 Историята за Йоцов е онова, което може 
да пробуди недоизявения, почти потиснат, често изкривяван, но съвсем 
реален потенциал в българския национален характер. Но той трябва да 

 2 Вж.  статията „Българската действителност търси своя автор“ в настоящия том (бел. ред.).
 3 Вж.  статията „Иронията на историята“ в настоящия том (бел. ред.).
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познава и следва „един нравствен идеализъм, с който е осветен пътя му в 
историята“. 

„Родина“ – списание за българска историческа култура“,  издавано 
между 1938 –  1941 г. и е наричано „професорско списание“ както заради 
създателите си –  проф. Б. Филов и проф. Б. Йоцов, така и заради автори-
те в него. Създателите – редактори на „Родина“, са имали верен усет както 
за непреходната научна стойност на голямата част от материалите, които 
публикуват, така и за потенциала на част от авторите им – все още млади 
в края на 30-те години на ХХ век, но бъдещи изявени представители на 
хуманитарната наука. В този смисъл списание „Родина“ се оказва свое-
образен мост между времената отвъд политическите конюнктури. Това 
доказва една от водещите идеи на Борис Йоцов – че стойностните дела 
оставят следи, които се вплитат естествено в тъканта на онова, което той 
нарича „истински творчески просветен национализъм“. 4

„Родина“ популяризира научни разработки от сферата на историческа-
та хуманитаристика и представя актуални факти от културния живот в 
България. Като предисловие към всеки брой Йоцов пише по едно уводно 
есе5, което провокира размисъл по теми, свързани с обратите на съдбата, 
с копнежите на българите към справедливост, с мотивацията на героите 
към себеотдаване в името на значими каузи. Такава  база става за него и 
списание „Родина“. Още в уводното есе „Към читателите“ той ясно форму-
лира задачите на новото издание: „Нашето желание е истините, знанията, 
подбудите, които ще разкриваме в страниците на „Родина“, да проникнат, 
колкото е възможно дълбоко в различни среди на нашия народ. Знаейки, 
че той е жаден за просвета, за по-висока образованост, за права дума, ще 
се стремим, като държим на съответното научно равнище, да изнасяме 
въпроси, които представляват по-широк интерес“.

В края на 30-те години на ХХ век Борис Йоцов е завършен учен с широк 
културен диапазон , той е част от интелектуалния елит на България – от 
1935 г. е редовен професор в Софийския университет, декан на Истори-
ко-филологическия факултет; директор на Народния театър 1936–1937г.; 
от 1938 г. е член на Чешкото кралско общество на науките, а в интервала 
1942–1944 г е и министър на Народното просвещение в кабинетите на 
Богдан Филов и Добри Божилов. Издавайки заедно с големия български 
археолог проф. Богдан Филов  „Родина – списание за българска истори-
ческа култура“, те имат амбицията да   популяризират научните открития 
в областта както на  българската история и археология, славистика и ли-

 4 Вж. „Към читателите“ – уводна статия в бр. 1 на „ Родина“ (бел. ред.).
 5 Този факт уточнява синът му, Богдан Йоцов, в едно интервю   „Целта беше да се унищожи 

духовният елит на нацията“ – вж  в. „Демокрация“, г. VI, бр. 19 (1513), 23 януари 1995 г. 
(бел. ред.).
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тературна история, така и на други области на науката в хуманитарна-
та сфера. В него се публикуват статии на сериозни учени от областта на 
правото, етнологията, литературознанието. Списанието е илюстровано 
с цветни приложения, които представят археологически открития, архи-
тектурни факти, стенописи, художествени произведения и пр.

Есетата към всеки брой са изпълнени и с тревога, и с надежда. Тревога – 
заради усещането на Йоцов, че българите имат далеч по-голям потенциал 
от онзи, с който живеят в неясното си настояще. Надежда – заради обек-
тивния факт, че те са всъщност „богати на жизнени качества“, че са „на-
род на силния дух“, „който не се е примирявал с действителността, не се 
е утешавал с веднъж даденото и постигнатото. Той е живял в по-високи 
помисли и копнежи, углъбявал е своята духовна същност, поставял си е 
задачи съобразно със своята жизнена обстановка, с геополитическата си 
съдба, с историческия си ход – в деен и творчески идеализъм се е движил 
напред“, защото носи в себе си „мистично прометеевско начало“.6

  Именно историята може да даде увереност в собствените сили 
на народите в трудното време от второто и третото десетилетие на ХХ 
век. Неслучайно Йоцов го нарича „историческа буря“, в която  Европа из-
глежда  „с разклатено мирово първенство“ и напряга волята си да намери 
„проломи на ведрина“7 . Но същевременно, както той пише с горчивина 
още през 1932 г., „Европа все още не е наша духовна родина, ние сме все 
още отстранена земя, все още сме българи, без да бъдем европейци“8. И 
точно на българите е нужна историческа култура, чрез която да се  по-
стигне истински синтез  „между домашно и европейско, българско и чо-
вечно, национално и космополитично..., но осветлена от настроението 
на днешия ден“9 . Именно тази идея изтъква Йоцов в рецензията си за 
книгата на К. Гълъбов „Зовът на родината. Културният път на българина. 
Литературни опити“.

Когато се погледне към „Родина“ като част от цялостното творчество 
на Б. Йоцов, става ясно, че чрез списанието той изразява едновременно 
философията си за историята, но и представя една прецизно подредена 
картина на съвременната българска хуманитаристика и изкуство. В този 
смисъл списанието е изключително значим източник на информация за 
нагласите на учени и артисти в България в края на 30-те и началото на 40-
те години на ХХ век, за техните интерпретации на ония фрагменти от ис-
торията, които за тях са значими.  Списание „Родина“  дава една панорама 
на вкусовете, идеите и практиките в научните и художествените среди от 

 6 Вж.  „Народ на идеала“ в настоящия том (бел. ред.).
 7 Вж. „Историческа буря“ в настоящия том  (бел. ред.).
 8 Йоцов, Б. Гьоте и ние. –  Отец Паисий: Обществено-културно-политическо списание, 

Год.V, 1932, кн.4, с. 55.
 9 Вж. „Поврат към Родината“  в настоящия том (бел. ред.).
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онова време. Борис Йоцов като редактор успява да ги обедини естествено 
и органично, превръщайки списанието в неотменимо присъствие в жи-
вота на българското общество. Погледът на редактора Борис Йоцов към 
културните събития в България е широк и балансиран.Той внимателно 
търси и намира най-подходящите и политически независими интерпре-
татори. Определено може да се каже, че съдържанието на списанието за 
историческа култура представя собствения вкус и хуманитарната култура 
на проф. Борис Йоцов – вкус, който не се влияе от политическата ко-
нюнктура, а търси и назовава ония  ценности, които се оказват значими 
за българите.

Борис Йоцов живее с ясното съзнание за противоречията на време-
то  – сложно, на несигурност, на изживени национални катастрофи, на 
катаклизми, на започнали и незавършени промени, на почти разпадащо 
се патриархално общество и на почти неродено модерно светоусещане. 
Тъкмо в такива времена, когато бъдещето е изпълнено с тревога, духът 
се обръща към миналото, за да търси там опорите, които не му дава на-
стоящето. Последователно в уводните есета на всеки брой на списанието 
той напомня на българите, че те са „нещо повече от етническа единица“, 
че са малък народ, който  трябва „ да осъзнае своето място, своята цена 
в света“. И тъкмо затова не бива „никога да взема дял в трагическите съ-
перничества“ на големите народи, „в съдбовните им разпри и борби“.Той 
трябва да бъде „проникновено предпазлив, когато земята му стане място, 
гдето си дават среща вражески сили. Малък, той не може да не се съо-
бразява с мировата икономика и динамика, но никога да не се увлича да 
прави великосветовна политика. Не чрез заплаха или пък с подчинение, 
а чрез разбирателство и приятелство да съгласува със световните сили 
основните потреби на своя живот. Не е голяма мъдрост да слага, пора-
ди романтични увлечения, прибързано и необмислено ръка в колелата на 
историята, защото може да бъде смазан“10.

Усещането на Борис Йоцов за морална отговорност е водещо.  Нрав-
ственият му идеализъм е в основата на всичките му усилия – и научни, и  
художествени, и будителски, каквито са уводните есета на сп. „Родина“. 
Едни от ключовите думи в тях са героизъм, справедливост, народност, 
самосъзнание, духовност, нравственост, идеал. Общият им смисъл е онзи 
истински „творчески просветен национализъм“, назован  като основна 
цел на списанието. Йоцов се занимава с идеята за героичното, специал-
но представя и своето разбиране за героизъм с ясното съзнание, че има 
различни степени на героичното, но е категоричен, че „без представата 

 10  Вж. статията „Малкият народ“  в настоящия том (бел. ред.).
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за вечното у човека, без вярата за божественото у него, той е немислим, 
невъзможен“.11

С издаването на сп. „Родина“ Йоцов внушава, че историческа култура 
се създава чрез ясното съзнание за иронията на историята, тя е, която 
отсява същественото и коригира всичко, което излиза извън естестве-
ната рамка на живота. Борис Йоцов се опитва да ни припомни тази стара 
истина така, както ние  днес се опитваме да преоткрием него. 

     

 11  Вж. статията   „Култ към героите“ в настоящия том (бел. ред.).
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ОТ РЕДКОЛЕГИЯТА

Том 2 от „Съчинения“ на Борис Йоцов ще е посветен на „Нова българ-
ска литература“ и ще бъде представен в две книги – Книга 1 и Книга 2. 

Това се наложи поради големия обем на материала и невъзможността да 
бъде обхванат само в един том. 

Борис Йоцов започва творческия си път с поезия. Този факт е отразен 
и в тома с включването на стиховете му в началото. Подредени са според 
годините на излизане и така най-добре може да се проследи как е проти-
чал творческият процес при Йоцов, кои са темите през годините, които 
са го вълнували. Той пише и публикува стихове от 1912 г. до 1921 г. След 
това сякаш поетическият му порив секва и следват през годините различ-
ни научни изследвания и критически оценки. Тъй като Б. Йоцов работи 
в три проблемно-тематични посоки – литература и култура на Българ-
ското възраждане, изследвания върху новата българска литература от 
Освобождението до 40-те години на ХХ век и славистични изследвания 
– трудовете му излизат по различно време, а понякога и в една година 
публикува и по трите теми, бе взето решение материалите в Том 2, Книга 
1 и Книга 2 да бъдат представени според хронологията на публикуването 
им. Така ще се очертае по-релефно самият процес на поява на изследова-
телските текстове на Борис Йоцов, ще изпъкнат актуалните му критиче-
ски рецензии на новоизлезли книги, ще може да се проследи и тематич-
но творческият му процес, интересите му, както и събитията, на които 
откликва. Например 1921 г., първата, в която той публикува свои научни 
текстове, е наистина интересна – най-първата му изява е една остра кри-
тика на новопубликуван учебник, с който се нарушават всички правила 
на морала и професионализма, а веднага след него  отпечатва  кратката 
статия „Неволята у Славейкова“, текст, с който заявява за страданието у 
поета, провокиращо неговата ярка  творческа мощ.

При подготовката на двете книги на Том 2 редакционната колегия 
намери разбиране и подкрепа от колеги от различни научни центрове, 
които съдействаха за по-пълното представяне на трудовете на Б. Йоцов, 
осъществяваха езиковата нормализация на текстовете, както и прецизи-
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ране на фактологията или тезите в научните коментари чрез проверка в 
архиви и труднодостъпни издания. За проявената колегиалност и про-
фесионализъм в споделената обща работа изказваме благодарност на 
Елка Мирчева, Марияна Цибранска-Костова, Николета Пътова, Надежда 
Стоянова, Бойка Илиева-Пензова, Северина Георгиева, Николай Генов. 

Книга 1 и Книга 2 на Том 2 от „Съчиненията“ на Борис Йоцов разкри-
ват един интересен и привлекателен свят, в който поезия и наука очерта-
ват образа на един от най-видните български учени хуманитаристи.
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СТИХОТВОРЕНИЯ
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България: Орган на Прогресивно-либералната партия,  
Год. XV, 10 декември 1912, № 39, с. 1

1912

НАРОДНИ МОТИВИ

Радост

„Що стоиш на малки порти 
Мори ти, невясто млада?“
– Чакам, сестро, мойто либе
С армаган от Цариграда.

„Що ми гледаш прашни друми
Мори ти, невясто рада?“
– Войно, яхнал враня коня,
Иде тук от Цариграда.

„Оти ми се кискаш лудо
Мори, булка зачервена?“
– Войно ми гердани носи
И ханъмки – мен отмена.
 
„Що се меташ като рибка,
Що се виеш ти лудешки?“
– Войно ми цалувки дава –
Благи ми цалувки жежки.
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България: Орган на Прогресивно-либералната партия,  
Год. XV,  15 януари 1912, № 71, с. 1

Бричебор

Безмълвна нощ замина някъде сърдита, 
Погледна слънце зад пробудени гори:
Безкрайна равнина със трупове покрита 
И смъртен ужас, сред мълчание цари.

И трепна Бричебор, че утро жив го свари –
Разтвори от болежка морни взори той 
И гледа: трупове на нявгашни другари –
Над тях прелитат шумно гарвани безброй.

– Прощавай, моя татковино възжелана, –
За тебе гоних далече смели враг!
О, де са сили и да можех сам да стана – 
За нови лаври в боя бих пристигнал пак!

Последен час приижда, скоро ще удари 
И гарван ще пробие стръвно моя лоб; 
И сред загинали в жестоки бой другари 
Ще снайда ази най-подир незнаен гроб. 
А ето коня ми – до мене той почива, 
Повален в бурите от вражеския щик; 
И никой няма да узнай, че тук загива 
Душа достойна зарад подвига велик.

И скоро кат другари за родина мрели 
Ще бъда от смъртта завинаги сломен.

От нея съм далеч, но тъмните ѝ взори 
Аз няма да забравя в черната земя
И вечер тънките липи из мойте двори, 
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Където ме цалуваше потихом ти…
Не ми е скръбно мене зарад нищо вече,
Но тя поне къде е гроба ми да знай;
Загивам аз от твойта къщица далече – 
Прощавай мой безумно любен бащин край!...

Погледна мълком Бричебор към небесата,
Зарони болно неизплакани сълзи;
Спомни си: сам-самички с нея из гората 
И после влюбени под белите брези.

(Ноември 1912, Враца)
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България: Орган на Прогресивно-либералната партия,  
Год. XV, 29 януари 1912, № 85, с. 1

Лора  
(Балада)

След черни години девойка почина – 
От бури и скърби сломени тръстика. 
Над гроба заграден се вие калина 
По тънките вейки на будна борика.

И влюбено Бричебор тя не погледна,
Не сбраха се с него из тихите двори;
А колко за него мечтаеше бледна 
Склонила глава до любими прозори!...

Но трогна се Бога от жалбата свята 
И даде на Лора крилата желани, 
Пробуди я лекичко той от земята 
И каза: „Търси го из бойни поляни!“

И черна нощ щом се разпусне косите,
И плахо се стъмни далеко простора – 
Разтваря се гроба – тя лети в тъмите 
И търси незнайни гроб на Бричебора.

Намери тя гроба край бели топола 
И всяка нощ леко и кротко долита; 
Из листи Зефира за него шумоли,
Тя болно за своята обич го пита.

Очаква да чуе неслушани думи 
И ней да разкаже как в битви загина 
Как с коня летеше из стръмните друми 
И в боя прослави безславна родина.
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И дълго над него запитва и моли 
И сетне мъчителна песен му пее. 
Подслувшат смирено спокойни тополи, 
Как жалби крилата девойка пилее.

Но слънце далечно щом прати зората 
мълком пробуди живота изморен
Тя с болка разкриля широко крилата 
И леко отлита към гроба разтворен.

И утро когато посребрени двери 
Разтвори и пътник край гроба завие, 
Той пръснати макове там ще намери 
И венци на кръста наведен ще свие…

(Ноември 1912, Враца)
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България: Орган на Прогресивно-либералната партия, 
 Год. XV,  4 март  1912, № 119, с. 1

САМОТЕН ГРОБ

Гроб самотен, стихнали тополи,
Дървен кръст спокойно се чернее.
Нейде болестно душа се моли 
И от черни скърби леденее.

Гроб край пътя сред треви се скрива 
Него никой няма да забрави…
И на кръста надпис: Тук почива 
Бричебор, когото песен слави.

Гроб самотен, стихнали тополи –
И копринен здрач далеч синее,
Няма кой над него да се моли 
И сребристи сълзи да пролее…

ЖЕЛАНИЕ

Болно се навежда над цветята Лора, 
Меланхолно думи тъмни тям мълви;
Тя нарежда може би за Бричебора 
И потихом из алеята върви.

А за него тя мечтае, него чака 
С ранна слава в битви славни увенчан; 
И умилно пак за либето заплака 
Кат погледна тамо траурен бръшлян.



27

И спомни си: от градината цветята,
В мрак забодени на момкови гърди –
И последня среща с него в тъмнината 
На потока край спокойните води.

И откъсна от бръшляна тънка вейка,
Китка с листи сви от есенни цветя, 
Кротко седна на любимата скамейка 
И към Бога лекичко зашъпна тя:

– Дай ми, Боже, на крилат орел крилата 
Да прелитна къмто Бялото море:
Да погледам отвисоко на земята 
И да видя как се за родина мре.

Искам аз да литна леко из простори –
Да узная той в кои страни живей, –
Да узная — жив с душмани ли се бори 
Или легнал в черната земя немей.

О, къде се, кротки Боже, той намира?
Де е неговата пламенна глава?
Болестно душа се топи и замира,
Че се пръска вред мъчителна мълва…

Дай ми, Боже, на крилат орел крилата, 
Него да намеря в кървави гори!
Пресен гроб ще търся ази за теглата,
Че гроб пресен и в душа ми се разкри
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България: Орган на Прогресивно-либералната партия,  
Год. XV, 12 март 1912, № 127, с. 1

ПЛЕННИК 
(Малка балада)

Гроб заровен
И кръст дървен
Отдалек черней; 
Няма никой 
Сълзи топли 
Тихом да пролей.

Гроб самотен, 
Трепетлики,
Меки здрач синей: 
Тъмен някой 
Меланхолно 
Из горите пей.

Гроб заровен
Край реката 
Славен може би;
Клони свеждат
И немеят 
Жалните върби.

В нощ безмълвна 
Някой тамо 
Плаче и ридай –
И нарежда 
Жалби свети 
Зарад роден край…
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България: Орган на Прогресивно-либералната партия,  
Год. XV,  26  март  1912, № 141, с. 1

И СНЯГ ПАДА...

Бяла вечер. И сняг меланхолно пада 
над самотни гроб пресен ...
Помечтай, душа, сред снежната прохлада 
и сърцето си спомни, което страда 
от надгробната песен.
Меки сняг посипва гроба на незнайни, 
Меки сняг гроба завива.
Колко много и въздишки в час потайни 
Колко сълзи за мъчителните тайни 
Някой болно разлива.
Бяла вечер. И плач лекичко се лее – 
Сдавен плач в край безбрежен.
Някой в скръб студена страдно леденее 
И сребристи сълзи, може би, лелее 
И целува гроб снежен.
Гроб печален, може би, на син последен, 
Снежен гроб в мрачината ...
Сняг се топи от плачевни кръст наведен, 
Капят сълзи ледени над гроба беден 
И звънят в тишината ...

(София, 1913 г., Б. Йоцов)
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Бисери: Седмично литературно-обществено списание,  
Год. I.,  1913, № 13, с. 397

1913

ПРЕЗ ТИХА ВЕЧЕР

Ще падне сънна вечер,
Ще дрeмнат наштe родни равнини
И здрач над тях ще легне в тая вечер, 
Кат спомен от живени младини.

И ние с тебе двама 
За щастие полека ще мълвим;
И ние ще мечтаем само двама,
Когато из вечерен друм вървим.

Душата ни ще глъхне
Сред спомени и утринни мечти;
И мирно нашата любов ще глъхне, – 
Сърцето ми до твойто ще тупти.

И в късна вечер будно 
Луната като майка ще да бди;
И в късна вечер ний ще бъдем будни, 
Ще трепнем като ранните звезди…

ВИДЕНИЕ

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

Поглежда скритом от брега душата плаха 
От двете кухи и оцъклени очи;
А Тя към нея си ръката кротко маха 
И ожидава1 и молитвено мълчи.

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

ИЗВОР

И вечер ще дохаждаш 
Там при бялата бреза 
И бисерни сълзи ще рониш ти.

Където капне твоята сълза,
На гроба бѣло цвете ще цъфти.

Сърцето ми за тебе 
Гробна мъка ще срази,
Че пак, дете, ще плачеш ти за мен;
И в гроба ще проливам аз сълзи, 
Сълзи ще пълнят гроба ми вледен.

От моите сълзици 
Изворче ще зашурти,
Когато в гроба аз ще бъда прах, – 
И тихо то за мене ще шепти,
При тебе как живота прeживях… 

 1 ожидавам (рус.) – очаквам (бел. ред.).
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Бисери: Седмично литературно-обществено списание,  
Год. I, 1913, № 14, с. 421-422

ПОД ТРЕПЕТЛИКИТЕ

Под безмълвни трепетлики гроб отворен 
Някого без ропот ще загърне.
Топла вечер притаява поглед морен 
И цветята кротко ще прегърне.

Бледи трепетлики клони болни свеждат
 Над сиротний гроб и в скръб немеят. 
Нейде страдат и молитвено нареждат,
Че без радост дните си живеят.

Гроб самотен под печално свити клони. 
Някой във вечерний час изплака…. 
Може би за мене сълзи плахо рони,
Може би – гроб зинал мене чака.

В ГРАДА

Мъгли и дим, кат черни скърби тънат над градът, – 
Едвам прозират сиви фабрични комини;
Душата болестно жадува стигналия кът,
Мечтае аромата в сочните градини.

Градът, прострян на земна гръд, мъчително дими,
Ръмжи задушен в свойте сиви покривала;
В безумна врява, сред тревога в делнични борби
И свойта немощ е душата с бол познала.
А няма бясна жажда тя къде да утоли, –
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Метежна жажда за покоя и отмора;
И винаги тревожно болна в тъмните мъгли,
Страдае и оплаква всички болни хора.

ВЕЧЕРЕН ЧАС

В теменужний час колко златисти сълзѝ 
Се порониха от тъмните ѝ взори… 
Под сребристи тополи и тънки лози 
Някой болестно за щастие говори.

А мечтаят студено безмълвни брези, 
И тъгуват меки слънчеви простори… 
Под сребристи тополи и вити лози 
Някой плаче и мълви за тъмни взори.

В теменужний час колко сребристи сълзѝ 
Се порониха от тъмните ѝ взори!...
А мечтаят спокойно самотни брези,
И тъгуват тъмни слънчеви простори…

ЕСЕНТА УМИРА

Есента е болна – 
Сочно лято я презря. 
О, шепнете тихо,
Тя самотна ще умре.

Чуйте как въздиша,
О, жаловния ѝ плач! 
Есента е болна 
И е нежна като здрач.

Тихо! Тя нарежда, – 
Гладна скръб я порази. 
Ах, ти бледа есен, 
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Твойте маргарни1 сълзи!

Тихо, тихо, тихо…
О, какво говори тя? 
На гръдта ѝ нежна 
Всички свехнаха цветя.

Кой ще ѝ помогне?
Тя се моли и тъжи, – 
И на смъртно ложе 
Тя разплакана лежи.

Тя за него пита –
Ах, поглежте как бледней! 
Горка, горка есен,
Тебе никой не жалей.

Есента е болна –
Сочно лято я презря.
Тихо стойте – тихо,
Мълком тя ще си умре…

 1 маргарен – бисерен (бел. ред.).
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БИСЕРИ: Седмично литературно-обществено списание,  
Год. I , 1913, № 16, с.499-500

 ЕСЕННИ ЦВЕТЯ

1. Хризантеми.
Тихи хризантеми морни чашки свеждат, 
Тихи хризантеми в болната градина;
Те сънуват сън страхотен и нареждат, 
И оплакват с ропот своята съдбина.
Бледи хризантеми листица протягат,  
Гледат към безгрижно замечтани бори; 
И мечтаят лекичко: мъглите бягат,
И прииждат златни слънчеви простори.
Кротки хризантеми есенно поглеждат 
И мъгла се в бледата градина стели. 
Меланхолно те за топъл ден нареждат, 
А ще дойдат и снежинки закъснели. . .

2. Трепетлика.
Звучно се люлеят клони бели 
Трепетлика горестно мълви;
Някъде мечтите са измрели 
Някой из безмълвний друм зави.
Трепетлика трепне край гората
Тих есенник листите ѝ вей
Скръб и болка нейде из полята
Някое сърце плачевно пей.

3. Спомен.
Морна есен мъртви листица развива. 
Аз си мисля пак за нея.
Някой плахо сетня песен си допева 
Нейде в тихата алея.
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Есенни листа болезнено олитат 
Над скамейката печална.
Мирните листа с прискърбие се питат, 
Стинат в мъка погребална.
Грустен шепот, стон от нежно свита вейка, 
Златни листи по земята;
Някой плакал е на скритата скамейка 
И бленувал в тишината.
Няма кой безмълвно болно да премине 
низ плачевната алея.
А сърцето чезне – в тишината стине 
И страдае то за нея. . .
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България: Орган на Прогресивно-либералната партия,  
Год. XV, 1 април 1913, № 147, с. 1

ПРИ ОДРИН

1.
Шушнат плахо дървеса. Герой почива.
И алее кръв по болните гърди.
Шум долита – тихом Марица разлива 
в низината нейде стихнали води.
И другари в бой повалени немеят, 
Гледат болестно оцъклени очи;
На далеко кръгозорите чернеят 
И гръмовен рев мъчително ечи.
— Гасна бавно аз, оставен от другари!
Няма никой моя пресенъ гроб да знай! 
Чернокрила смърт в борбата тук ме свари 
И загивам аз далеч от роден край. . .
Удряйте жестоко, бясно, о, варвари!
Черен гроб за вашта слава се копай,
Скоро ний ще бъдем чутните гробари 
И над гроба ви живот ще засияй.
Болки ме измъчват, тъмна скръб ме трови:
Няма да посетя пак победен бой;
Ако някой странен мене гроб изрови – 
Нека камен кръст над него тури той.
А душата ми потихом се ведрее;
Вечно ще почивам ази в тез гори,
Дето плодотворно слънце ще пилее 
В край свободен сребърни зари!
Но децата ми игриви, ах децата –
Те да бяха знали моя пресен гроб;
Той утеха топла ще разлей в сърцата,
Че борих се смело аз измъчван роб.
Той за мене ще напомня и говори 
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И ще бъде зарад тях велик завет:
Волни са до Бялото море простори –
Иде смърт жестока за врага проклет! 
Болка из гърдите страшно го удари 
И обори той изморена глава.
Гледат с бели взори мъртвите другари –
Той нашепва неразбрани тям слова.

2.
Безшумно заминават морни войни – 
Пристъпят лекичко след славен бой. 
Потрепват тихом дървесата стройни, 
 Поглежда страдно бледния герой.
Изгасват слаби сили, о, другари,
И гроб самотен – там за мене зей. 
Какво сторихте с бесните варвари,
Защо се там черковен звън пилей?
Камбаната молитвен звън пилее.
Потрепва радно робското сърце;
Врагът повален мъртъв леденее, 
Че славни Одрин в наши е ръце!
– О, странни думи казвате, другари!
Какво ли чувам – славни град превзет? 
Ах, радост чутна ме победа свари — 
Преклони нам глава врагът проклет.
„От радост робите са там пияни 
Блаженство блика в плахите очи;
Затуй звънят черковните камбани 
И волно греят слънчеви лъчи“.
–Ах, буйна радост се пилее тамо...
Преди да склопя взори – волен край! 
Желал бих чутни град да видя само 
Душата ми утеха да познай.
И бистри капчици от мътни взори 
Се плъзнаха по хлътнали страни.
Люлеят се безбрежни кръгозори 
Черковен звон молитвено звъни.

3.
И Одрин е волен, о славни другари, 
Над него смъртта ни размахва криле.
Одавна черковна камбана удари 
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И радост поройна се шумно разле.
Щастливи в борбата останахте вие –
Незнайни герои на подвиг свещен.
Дочувам аз – гръмко камбаната бие. 
И, може би, скоро ще звънне за мен.
Спокойно ще мине край вази година 
И лекичко взетия град ще цъфти;
Безмълвно ще славите млада родина 
И топли ще бъдат незвани мечти.
А ето ти – тука из белите сгради 
Девойка ще вземеш от волния град;
А някъде в тези разкошни ливади;
И дом ще вдигнеш незнайно богат. 
И нивга ти няма да спомниш за мене,
Приютен при своята млада жена;
Наблизо душата ми кротко ще стене,
Ще плаче по тихом за родна страна.
С болежка желая, другари безмерни,
Да бъде покоя ми в Одрин желан, 
На кръста разкривени буквици черни –
За живите надпис в мермера дълбан.
А гроба ми нека свещенно разказва 
За славните битви при робския град.
И с плач на децата жена ми да казва,
Че паднах в борбата геройски и млад.
О, нявга ще дойдат децата при гроба, 
Незнайник ще каже, че скромно умрях,
Че рано загинах за волност на роба 
И с рана прогонен из битвите бях.
Това са предсмъртни копнежи, другари,
Зарийте ме тамо – утеха за мен!
О, сбогом, смъртта ме сърдито удари,
Пазете завета, завета свещен ...

(София, 13.III.)
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България: Орган на Прогресивно-либералната партия,  
Год. XV,13 април 1913, № 159, с. 1

НА ПОЛЕТО

Поле безкрайно, кротко и широко.
Засмени бели черепи в грамада 
Издигат се спокойно на високо,
Завити от застинала прохлада.
Човешки черепи и кухи взори,
И теменужен здрач  безшумно пада.
Завит с мантел чер, някой сам говори 
От върха на високата грамада.
Кой гневно от тревожния връх гледа, 
Обвисил кървава коса на рамо?
Немей грамада болестна и бледа 
И разпилява черен ужас само....
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България: Орган на Прогресивно-либералната партия,  
Год. XV, 29 април 1913, № 172, с.1

КАПКИ СЪЛЗИ

За гроба на брата ми Никола, студент доброволец, 
убит на 18. март т. г. и погребан при с. Ялос, 

на брега на Мраморно море

1. На юг
Сърцето ми потрепва и замира –
Прощавайте, другари, туй е сетен ден;
Духът ми плач и скърбите презира –
Познайте моя странен и предсмъртен блян.

От китна младост исках бреговете 
Да видя някога на южните страни –
И по водите кротки – ветровете
Полека да ме носят из лазурни дни.

Сплетете от надвисналите грани 
Засмолен ковчег за другаря си – мъртвец 
Турете в него мойто тяло с рани –
На него пък сложете гробния венец.

И щом замине с мен денят уморен 
И мека здрач се сипне, мълком се простре 
Пуснете вие ковчега затворен
По тихите води на Мраморно море.

И нека плува той на юг – далеко,
Където палма на бряга ронлив мечтай 
Вълните ковчега ще плиснат леко,
Напуснал болки брегове на бащин край.
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И някоя, може би, девойка бледа,
Унесена спокойно на брега в мечти.
Незнайния ми ковчег що съгледа –
Ще го изтръгне от задрямали води.

Тя ковчега навярно ще разтвори 
И мъртвия воин в него ще съзре,
И зàписка, която ще говори:
Аз ида от брега на Мраморно море.

Ще си припомни моята родина,
И бойните поляни, и сломени враг, –
Жестоко тя тирана ща проклина!
И ще заплаче зарад мене – ще плаче пак.

И гроб за мене тамо ще изрине,
И надпис скромен в кръста камен вдълбай, – 
А някой щом край гроба ми замине 
Ще спомни и възхвали бащин край.

Самичък в пръст гореща ще почина.
И червей нека рови там пронизан лоб,
А погледът на моята родина
На юг ще бъде втренчен – къмто моя гроб.

2. Гроб.
Гроб. И няма цъфнали цветенца 
С болка садени от майчина ръка.
И лозина няма и бръшлянови листенца –
И няма надпис за погинала душа.

Щом край него мълком някой мине 
И узнае, че почива в сън герой,
И когаго някъде далеко той замине 
Ще разказва жално зарад него той.

Гроб. Наведеният кръст поглежда 
На морето сънно дремнали води…
Тука майка за погинал син не ще нарежда,
Няма да въздъхнат нейните гърди.
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НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ1

Като дъб клонат разперил се широко,
В блян захласнат сред безмълвното поле,
Ти разхвърляш сянка, гледаш от високо
На родина и на родни синове.

А на хълма твоя гроб самин и пресен
Ще да бъде за самотните деца
Място на молитви, за мечти и песен –
Място на полет за пламенни сърца.

И на гроба ти сълзи ще се пролеят, –
Зарад теб ще капнат хиляди сълзи;
Чучулиги твоите песни там ще пеят –
И ще скрият гроба сплетени лози.

Няма да изминат много дни, години, –
Твойта свята памет в утро ще сияй,
Като родно светло слънце над долини
И родината в теб титана ще познай.

А над гроба всяко листо ще нашепва
За живота ти безумен и нерад;
И бръшлян, когато в жажда той потрепва,
Ще излива мъката на странник млад.

В трепета на утрото ни тъмнолико,
В шепота на строен явор и бръшлян
Ще прозира твоето сърце велико,
Твоя дух пламтящи от мечта и блян.

Ще затихнат спомени и болки стари
И родина твоята святост ще прозре;
За велика радост звън ще да удари
От Балкана стар до Бялото море!

Твоите песни ще запеят вси без злоба,

   1 По случай годишнината от смъртта му.
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Ще кънтят любовно в твоя бащин край;
О, Cor cordium, бъди спокоен в гроба –
Тебе не един те люби и желай!

Ти си чутен сфинкс под небеса ни черни,
Ти залезе, сияйно да изгрееш пак...
Ще отминат върволицата дни безверни,
Тебе ще възсловат мъдър и глупак.

ИЗОСТАВЕН
На брата ми Никола

Повален поглежда герой и немее:
Куршум го прониза, куршум го удари.
Полето затихва, потихом пустее,
Самичък оставиха него другари.

И гарвани гракат, молитвено вият –
Напяват на война погребната песен,
Че скоро очите му те ще изпият,
Преди да почине той в гроба си пресен.

Едничък лежи окървавен и бледен –
За свята родина той кости положи.
И тука за него е гроба отреден,
А няма на гроба кръст никой да сложи!

Умира от всички нехайно оставен
И няма кой думи утешителни да каже,
И няма да си спомнят бореца забравен –
И нищо не ще се за него разкаже.

А нейде го чакат, за него поглеждат –
И майка очаква герой да прегърне,
И всички потрепват, молитви нареждат,
А нивга той – нивга не ще се завърне...

(София, май 913 г.)                            
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България: Орган на Прогресивно-либералната партия,  
Год. XV, 6 юни 1913, № 206, с. 1

ГРОБА НА ПОЕТА

П. Славейкову

Самотен и странен гроб в тихия кът, 
Самотен гроб с малки и светли прозори1,
И свежи цветенца до него растат –
Над него са ведри и кротки простори.
И колко приплетени вити лози 
Са плъзнали с черни и скръбни бръшляни! 
Там някой незнаен разлива сълзи – 
Цветята с горещи сълзѝ са наляни…

И лекичко явори тихо мълвят,
Над гроба сиротен разперили клони;
Наблизо безмълвни тополи стоят 
И няма кой тяхната скръб да прогони.
И вейки навеждат над гроба брези, 
Разливат унесено жалби и вопли.
По тях са плъзнàли бръшляни, лози 
И гроба укриват в обятия топли.

Кой тихо почива в земята самин –
В сиротно самотен гроб с малки прозори? 
Приказват, починал самотник един 
Далеко, далеко от бащини двори.
И птиче на гроба му песенки2 пей.
Лозини и явори шепнат с бръшляни.
И вечер припада и слънце не грей – 

 1 прозор (остар. поет.) – прозорец (бел. ред.).
 2 песенка (рус.) – песничка (бел. ред.).
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Цветята с горещи сълзѝ са наляни.

Кой тука незнайник самотно живей 
Далеко от шумния рев на тълпата? 
Пошушват си листи, а гроба тъмней –
И надпис на кръста: „Сърце на сърцата“…



47

България: Орган на Прогресивно-либералната партия,  
Год. XV, 10 юни 1913, № 210, с. 1

ШЕПОТ

Тъмнеят липите и тихия шепот 
Понася далеко вечерен ветрец.
Полюшват се листи и тъмния шепот
Подканя душата за гробен венец.

И месец сърдито поглежда през листи – 
Огледва се бледен в потока самин;
И вятър понася помразени листи 
И шепот се носи на скитник един.
Тъмнеят липите и плахо нашепват, – 
Разказват незнайните приказки мен.
Душата потръпва – липите нашепват
Потихом за гроба тревожно студен.

ВИДЕНИЕ

Поглежда през вечерни синеви душата 
И от видение потръпва и леденей:
На бяла и спокойна лодка средъ водата 
Смъртта, размахнала коса, стои и се смей.

Поглежда скритом от брега душата, плаха 
От две оцъклени и кухи черни очи, –
А тя към нея с ръката кратко маха 
И ожидава болно и смирено мълчи.
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Поглежда, а не тръгва лодка по водата… 
Косата кървава на белий скелет виси.
А тя безмлъвна кима гневно със главата, – 
И няма, няма кой душа ми да спаси…
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България: Орган на Прогресивно-либералната партия,  
Год. XV, 20 юни, 1913, № 220, с. 1

ПРОКОБА

На брата ми Никола

Тръгнах аз на юг – за тихите води 
На безкрай желано Мраморно море;
Славно ще издъхнат болните гърди,
Волно за родина млада ще се мре.

Майка жална ме на смърт проводи –
Тя букет от хризантеми мен дари;
Аз презрях лишения, несгоди –
За да видя нявга южните зори.

Тамо ще се боря аз до гроба, –
Майко, не очаквай вече твоя син!
Аз ще склопя клепки зарад роба,
Аз ще спя под кипариси и ясмин1.

Тръгнах аз на юг – за тихите води 
На безкрайно желано Мраморно море;
Там ще греят гроба южните звезди – 
Майко, твоя син далеко ще умре…

 1 ясмин (от тур.) – жасмин (бел. ред.).
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ОЖИДАНИЕ2

Под безмлъвни трепетлики гроб отворен 
Някого без ропот ще загърне.
Топла вечер притаява поглед морен 
И земята кротко ще прегърне.

Бледи трепетлики клони тихо свеждат
Над самотния гроб и немеят.
Нейде страдат и молитвено нареждат,
Че без радост дните си живеят.
Гроб самотен под печално свити клони… 
Някой във вечерний час изплака.
Може би, за мене сълзи плахо рони, – 
Може би, гроб зинал мене чака…

ВЕЧЕРЕН ЧАС

В теменужний час колко златисти сълзи 
Се порониха от тъмните ѝ взори!
Под сребристи тополи и тънки лози 
Някой болестно за щастие говори.
А мечтаят студено безмлъвни брези 
И тъгуват меки слънчеви простори… 
Под сребристи тополи и тънки лози 
Някой плаче и мълви за тъмни взори.

В теменужний час колко сребристи сълзи 
Се порониха от тъмните ѝ взори!...
А мечтаят спокойно самотни брези 
И тъгуват топли слънчеви простори.

 2 ожидание (рус.) – очакване (бел. ред.).
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В ГРАДА

Затихна грохота в града порочен 
И топла вечер тъмно заговори.
Душа, къде е твоя път насочен
И кой скръбта ти бясна ще умори?

Безшумно мрак ще падне над градът 
И спомени потайно ще говорят;
И няма никога в уютен кът
За теб вратите с радост да разтворят.

Дома те чакат блянове и жажда –
Мечти и болки в стаята студена:
И люта скръб теб мълком ще разяжда,
Ще плачеш тихом в сълзи заледена.
Безшумно мрак ще падне над градът
И пак живота черен ще оплакваш,
Сама си ти, – вървиш, а нямаш път 
И гроба си спокойно ще очакваш…

КОКИЧЕТА

Разпалена пролет живота пробуди,
Кокичета дигнаха чашки с нектар;
И мекий сняг тихата радост не кудя3 –
Не гаси той техния пролетен жар.

Спокойни кокичета слънце поглеждат,
Че приказки топли гальовно шепти, –
И тихом те бяла главица навеждат –
На младата пролет първинки мечти.

 3 кудя (диал. поет.) – пъдя, пропъдя (бел. ред.).
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СНЯГ СЕ СИПЕ

Помечтай, мое хубаво дете, за радост,
За снега по студените брези, –
Че сняг се сипе над погребаната младост, 
Че сняг се топи в ледени сълзи.

И спомни си спокойно пролетните грейки, 
Топлий здрач над далечните гори;
Ти иди нявга там, спри се под свити вейки 
И глава над гроб пресен обори.

Гробове много на незнайни съм заминал, 
Гробове много на мечтан покой…
И сняг се сипе лекичко над гроба зинал,
И сняг се топи пак над гроба мой.



53

Вечерна поща: Вестник за политика, литература, икономия и индустрия, 
Год. XIV, 11 март 1913, № 304,  с. 1

НАРОДНИ МОТИВИ

1. Ангелина

Вила ми се е лозица
В бели двори у градина.
Море, не било лозица,
Ами дева Ангелина.

„Ангелина, що се виеш
Како тънката тръстика,
Дай ми китка росно цвете,
Росна китка от иглика!“

–Я не давам, лудо, цвете, –
Другиму съм китка свила;
Зарад пусто воино – седем
Годин що съм си либила.

„Ангелино, Ангелино,
Дай на мен ръчица бяла!
Зарад лепа хубост, моме,
Мойта душа е примряла!“

–За приказваните думи
Пада ти се бой награда,
Ако пратя писмо воину,
Ситно писмо в Цариграда!

„Ангелино, благ босилек,
Забрави ти воино мили
Че в Тракийско равно поле
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Гарвани очи му пили!“

–Воино турци е гонило
И при мене ще се върне!
Гарвани ти ум изпили –
Него либе ще прегърне!

„Ангелино, блага душо,
Либа твое гърло бяло!
Мене залиби, че твойто
Вярно либе е умряло“.

–Вярно воино ми е живо
С пушка влязло в Цариграда;
Него чака него сака
Ангелина – люба млада.

2. Изненади

„Що ми плачеш, стара майко?
Дребни сълзи не проливай!“
–Ой, не питай, малка моме,
Люти рани не разкривай.

„Тебе моля, стара майко,
Що е жалба ти голяма?“
–Ох, умоли ще ме жалба –
Мойто воино тук го няма.

„Не плачи ми, моя майко,
Че при тебе ще се върне!“
–Ох, проклета моя старост
Щом ме воино не прегърне.

„Не проливай дребни сълзи –
Воино ти е в мойте двори!“
–В черната земя да легне,
Кой момчето ми умори!

„Майко, воино с армагани
Дом дойде от Солун града;
Глей и неговия пръстен,
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Че съм булката му млада!“

Ой ти, пуста моя радост, –
Опустяла моя жалба.
Мойто воино здрав се върна
И невяста му печалба.

3. Момкова жалба
Защо не съм здрав, мамо,
Да си яхна лудо враня коня?
Ой, пуста моя младост,
Че не мога турци да подгоня!

Левент що не съм, мало,
Да размахна сабя ми френгия1,
Ой, пуста моя младост,
Че не мога турците да бия!

Защо не съм воин, мамо,
Що си нямам сила и кръв млада?
Да видиш твоя воино,
Как ще ойде с пушка в Цариграда.

Къде е сила мъжка, мамо,
Пушка да си нося, кон да яхам?
Ой, пуста моя младост,
Че не мога сабя да размахам!

Юнак да си бях, мамо,
Булче я из Цариграда да зема.
Що ми е люта мъка –
Ой, ти, пуста жалбице голема!

 1 сабя френгия – в народните песни: остра западноевропейска, френска сабя (бел. ред.). 
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Листопад: Седмично литературно-художествено списание,  
Год. I, 1913, № 14, с. 92

СКРЪБ

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

Вятър твойте листица далек развея.
О, черней ти – свойте болки изплачи;
Аз ще си поплача, песен ще запея,
Как животът мен ми тегне и горчи.

О, черней ти, горо, о, черней в нерадост, 
Ти за свойте будни птички и листа;
Аз за мойта обич – изживяна младост 
И за мойта тихолунна самота. 
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Людокос: Сатиро-хумористично списание,  
Год. I, 1913, № 1, с. 7

СКРЪБТА НА ГОРАТА

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

От болки полека се кърши, превива – 
И плаче, нарежда жалобни слова; 
Свирящият вятър сърдито извива – 
В смирение свежда тя морно глава.

Заплака гората и клони люлее – 
Развяват се нейните златни коси; 
О, есен дошла е, немилно беснее 
И с капки златистата шума роси.
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Людокос: Сатиро-хумористично списание,  
Год. I, 1913, № 11, с. 7

МОНАХИНЯ

Исусе, Исусе,
Дари ми едничка целувка!
Обичам те: ти си свещена мечта, – 
Обичам молитвено твойта милувка, 
Обичам и твойта уста.
Че истина тя ми говори,
Която пирува в света.

Исусе, Исусе,
Обичам те детски и вечно:
Ах, любя те както Отца. 
Леглото ти чисто е много далечно, 
Далеко си ти от самотни деца,
Но аз те обичам кат сладост
За твоята смолеста дълга коса 
Че твоето име е младост,
Че ти си небесна нектарна раса.

Исусе, божествений белий Исусе, 
Нощес целуни ме в устата –
Тя истина искам кат теб да мълви;
Милувай ме ти по косата 
И с твоята дреха нощес ме зави, – 
Да бъда кат тебе безстрашна, велика
Да бъда красива подобно луна,
Че аз съм трептяща тръстика,
Че аз съм мънѝчка и слаба жена…
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Софийска  вечерна поща: Независим народен орган, 28 март 1913, № 318, с. 2

НАРОДНИ МОТИВИ

Раздяла

„Ставай, либе, вече съмва,
 Дълга пътя мене чака!“
– Спавай, драго, ощ е рано
Тебе сърце ми те сака.

„Ставай, либе, петли пеят – 
Я ще яхам бърза коня“.
– Спавай, лудо, тук при мене. 
Или сълзи ще зароня.

„Спавай, булче, слънце грее, 
Бият царски барабани“.
– Ставай, тъй ти се сторило, 
Днеска много ти подрани?

„Ставай, либе, време иде, –
Я ще ида в Цариграда!“
– Спа, мило, има време, – 
Не оста булка млада!

„Ставай, либе, стига толко 
Чакай скъпи армагани!“
– Опустели твойте думи.
Ами мойте люти рани?

„Ставай, булче, твоя войно 
Турски града ще презима!“
– Спавай, имам дълга коса 
Като тура ибришима.
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„Ставай, младо, нощ бе дълга, 
Царо ме за битка вика!“
– Спавай, имам тънка снага 
като морската тръстика.

– Спавай, имам блага уста, 
Блага като медовина;
Имам гърди, бели гърди 
Като бяла перушина.

„Ставай, стига, полудя ли?
Я ще турци да си коля!“
– Още петли не пропели – 
Спавай, тебе я се моли!

„Стига толко, мойто либе, – 
Бият царски барабани,
Колко ти цалувки даде,
Толко тебе армагани!“

Що е звъннала...
Що е звъннала, ой мамо,
Тая спукана камбана?
Та клисаро полудя ли, 
Или огин негде стана?“

– Ни клисаро е подлуднал,
Ни ти огин негде има.
Ами твойто либе, турски 
Града с битки ми презима.

– Ми звъни камбано, оти 
Твойто либе в Одрин шета; 
Пет ми месеци се биха
И твърдина е презета!

„Скоро, мамо, скоро нему 
Поздрав с писмо да изпратим; 
За пазаро има време,
Хайде в къщи да се вратим!
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Младо овчарче
Овчарче сиво стадо кара 
В Балкана за широки двори 
И сред Гора – сестраца стара 
Умилно жално си говори:

– Остайте сбогом вие, буки, 
И ти студена ми водице! 
Остайте сбогом, клети чуки,
Остайте сбогом, клети чуки,
И ти опасена тревице.

Че тука няма да дохождам
И стадо вази ще забрави;
С цифара няма да обаждам, 
Кога пристигам у дъбрави.

Невеста ми хабер изпрати,
Че царо ни на битка кани;
Ой, турска глава ще си пати, 
Посред Тракийските Балкани.

У моите двори булка Рада 
Седлае коня, зоб му дава;
Ще идем ние в Цариграда 
Да смажем турската държава.

Ще донем булки, ако свара, 
Кемери1 пусти за премена;
От Цариграда и цифара2;
За тебе, горо ле зелена!

Що ми е мило…
Що ми е мило и драго 
Сѐда си бъда ергенче и войно. 
Враната коня да яхам,
Либе да либа за мене достойно.

 1 кемер (от тур.) – кожена кесия (бел. ред.).
 2 цифара – духов инструмент – кавал, свирка (бел. ред.).
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Що ми е мило и драго 
Да си размахам и сабя френгия 
Турни проклети да гоня 
И низ Тракийско поле да ги бия!

Що ми е мило и драго 
Турни да гоня до Стамбула града 
И се за майчица стара 
Бяла ханъмка да нося награда.

Що ми е мило и драго 
Вранята коне из двора да имам 
Турците с него да гоня, 
Турските града на бой да презимам.
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Съвременна илюстрация: Месечно списание за литература, наука, 
изкуство и обществен живот, Год. II, 1913, № 21-22, с. 21-23

РОМЪНИТЕ1 ВЪВ ВРАЦА

(Преживелици и впечатления )

През една нежна провинциална вечер сърцето потрепна изплашено – 
печал и скръб измъчваха града. Някъде на юг нашите братя се борят 

и леят кръвта си, а тука вече иде враг, за да разплаче мойта родна страна.
Нима е истина това? Никой не иска да повярва, умолително поглежда 

и мъка прозира в плахите очи. Жените бледнеят, тръпнат изплашени, 
мъжете са слисани; навсякъде тревога, ужас и самозабрава. Душата 
изнемогва, трепери в почуда и се страхува, че утрешният ден ни носи 
бури, разочарования, печал и смърт.

И ето, на петия ден от топлия юлий, когато градът се пробуди от 
кошмарен сън, се понесе тревожно мъчителна мълва, която тровеше и се 
забиваше като гвоздей в бедното сърце.

Ромънска конница е вече близо до града и след малко време на скръб 
и страх, на неизвестност и смаяност, ромъните ще бъдат властелини на 
моя роден край. Изплашени жени и мъже бягат през балканските дерби за 
София, за да търсят там спасение. Мнозина оставиха дом, за да се избавят 
от робство и тирания, за да спасят живота си. Мнозина оплакваха своите 
разкошни домове, своите градини и ливади и нито глас на състрадание за 
родината, за ония синове, които загиват като цветята на студената есен!

Те прибираха своите багажи, ценни книжа и пари, плащаха премного 
за файтони и обезумели бягаха, като проклинаха цар и министри за 
нещастието на България. Мнозина изпратиха своите жени за София, после 
избегнаха и те, а народът оставаше сам без ничия подкрепа и помощ.

Бодро, бодро бъди, мое страдно сърце, ние ще изживеем горчилната 
скръб на победените и унижените. Враг ще властува над нази2, ще разпъва 

 1 В оригинала авторът изписва навсякъде Ромъния, ромъни вм. Румъния, румъни по 
тогавашния правопис (бел. ред.).

 2 нази (диал.) – нас  (бел. ред.). 
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душите на хиляди и няма да познаем сладката мириз и уханната топлота и 
мекота на юлския ден.

Врагът е вече в града. Из улиците вървят бледи, изплашени войници, 
възседнали едри коне, които бодро стъпят, сякаш се гордеят, че носят 
победителя в тая малка измъчена страна. Целият град немее. Магази-
ните са затворени, хората са се прибрали вкъщи и са затворили хубаво 
портите – пустота и сърцеболна скръб.

Тук-таме се подават изплашени лица с разплакани очи, в които 
прозира великата скръб за изгубената родина. Сини облаци са замъглили 
небето. Черно и тихо е то. Може би то скърби за нашия роден край, за 
тучните поляни и буйнокласните ниви. Мълчание и болка. Никой не иска 
да говори за себе си, за своя живот. Балканът, възправен и начумерен, е 
печален и най-голяма скръб таи той. Той сънувал ли е в своите сънища 
някога, че враг ще нападне родната земя и че няма да диша волно, възмог-
нат в небесата? Няма тъга вее и черна скръб тегне над моя пеещ Балкан.

„Ромъните идат!“ полугласно мълвят жени и деца, които бързат да 
се скрият в своя дом и тихо да поглеждат от двора, и тихо да оплакват 
родината и да чезнат3 за своите съпрузи и бащи, загиващи сега някъде в 
незнайни полета. Изплашени баби дават цвете на войниците. Те знаят как 
се cpеща враг в бащин дом и как се зове неговото благоволение. Жените 
и децата трябва да бъдат вътре, скрити в заключени стаи – те сами ще 
се погрижат да запазят тяхната чистота. Бедните! Те искат да поласкаят 
победителя – да трогнат неговото жестоко сърце, те дават цветя, които 
льхат печал и униние за родните загинали синове, в чашките на които има 
по една тиха вьздишка за нещо изгубено.

И гордият победител приема с радост подадената китка – придобивка, 
откъртена скръб от смирената душа на старите жени.

Цветя за победителя, за гроба на моята родина, която загива от ударите 
на своите врагове. Въздъхни, сърце, и мълком помечтай за своя роден 
край...

***
Припадна замечтана юлска вечер, полъхна над морния град и убийствена 

тишина изпълни улиците. Наблизо засвирва музика. И звучната песен 
долита като ехо на пронизителен вик, достига до Балкана, за да я подеме 
скръбният вечерник на неговите гори. Тя тихо замира и боли, боли като 
загубата на рождена майка. Музиката става по-гръмка, звуковете гръмко 
се понисат и разнасят надалеко и високо тържеството на победителите.

Пехотата иде – целият град знае това. Сърце, свий се смирено в малките 
гърди и забрави своя живот. Hяма утеха, светла помощ и разтуха.  Ги-
нат синовете, вехнат цветята на родната страна, прощават се пламтящи 

 3 чезна (диал.) – топя се от мъка по някого или нещо (бел. ред.).
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сърца, кръвта им се лее по южните полета, а тука музика, радост и безумно 
тьржество!

Мирно и без шум се затварят светлите очи на първия син, изгасва 
баща с трепет за своите рожби и огромна скръб гнети разплаканата душа, 
а тука пеят, в тоя траурен град, а тука се веселят и се радват, че моят народ 
пролива своята свещена кръв...

В просторите префучават и три аероплани, летят волно над поробена 
земя и като вихър се спускат кьм западния край на града, до полите на 
замълчания Балкан. Автомобили, кола, изпотени коне, морни запъхтяни 
войници, а след тях топове, които носят смъртта на родния край.

Ах, тиха и нежна вечер, сега бедните сърца не могат да издъхнат и 
помечтаят като в мирните часове; твоя зефир4 няма да опива и да униса 
като спомени от младини. Смъртта е размахнала своята кървава коса, 
затъкнала е в своя пояс остри кинжали, а ти си мълчалива и пазиш в 
обятията си скръбта на хилядите загинали деца.

***
Мълчание и тропот от войнишки обуща. На площада, пред паметника 

на Ботева, са наредени в прави редове изморени войници. Млади момчета 
и гърбати старци гледат с болка отстрани и немеят. Автомобили фучат 
неравно и чакат на площада.

Какво става тука, никой не знае, никой не пита и не иска да знае. Кой 
безумец ще иска да разврежда раните на своето сърце? Войниците стоят и 
слушат какво им говори генералът, възседнал ален кон. Бурна реч, завър-
шена с немощно ура, реч против измъчената родина.

– Вие спечелихте още един ромънски град, още един бисер за короната 
– Враца. Да живее Ромъния! Смърт на България! Ура! Ура !

Бедният старик с едвам сдържани сълзи разказваше това, което бе 
дочул от речта на надутия, напарфюмиран генерал. Неговите устни 
трепереха, плач давеше душата му. Той разказва тихо, а площадът гърми 
от викове, сияе от блясък, тържество и радост. Музиката свири народ-
ния химн, войниците, опиянени, със свалени шапки, благославят своята 
родина, като победители, безумно викат с немощни гърди: Ура!

Tе знаят – техният престолонаследник е тука. С тях е кралят. Те са 
щастливи и доволни, че са заробили жените на борещите се сега със 
смъртта изморени мжже, борещи се като майка за своята рожба, някъде 
из македонските полета, за живота на своя бащин край.

И сълзи, едвам сдържани сълзи, се отронват по бледи страни. 
Въздишки се откъртват и болен шепот се счува наоколо. Какво става? Не 
зная. Аз зная само, че моята родина загива, загива и уви! – няма никой да 

 4 зефир (гр.) – нежен западен вятър (бел. ред.).
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ѝ помогне в борбата ѝ с жестоката смърт. И пред паметника на волния 
Ботев се извърши гнусното оскверняване на българската душа, която 
като майка плаче за родната земя. Музиката звъни, просторите ехтят, а в 
душата тишина, мъртвилна скръб и есенно запустение.

Сред площада стои великият покойник, пролял своята благородна 
кръв, пропилял цветята на своята младост. Той погуби сърцето си, за да 
даде воля на живото българско сърце, и сирашкият му гроб, скрит някъде 
из дебрите на Балкана, напомни борбата му за това, което сега загива от 
ножа на врага, пируващ с кръвта на прободените български сърца.

Бедният поет! Той умря за сърцето на България, загина за земята, 
която загива, тъй както загиваха хиляди по тихите поля на Тракия, по 
бреговете на Мраморно море. Сърцето се унася и си спомня неговите 
думи: „Да се бори, кой как може, с душманите на народа“.

В борбите душата трябва някога да загине. Ободри се ти, моя душа, 
помечтай за светъл ден и чрез себе си възкреси живота на родната страна.

Oт десет месеци музика градът не знае. Скръб и мъка го задушват. И 
ето сега весели песни тържествено се пеят и викове: ура! – проглушават 
просторите, когато на високата сграда срещу паметника на Ботева сс туря 
романско знаме, развявано от тихия вечерник. Българският трикольор 
изчезна като блян. Изчезна последният знак за волност, за утеха и родина.

Каква скръб, какъв плач се таят в нас и около нас! Отникъде помощ, 
отникъде привет и утеха. Уви! Ние нямаме нийде никого, ние сме сам-
самички сред разбеснелите вълни на разбунтувано огромно море.

Сърцето на България скоро ще бъде прободено от хиляди шика, то ще 
въздъхне и ще замре тихо, без боязън – ще потрепне за сетен път и ще 
изчезне, защото то искаше волност и простори, живот и величие...

***
Не питай ме, малка сестрице, кога ще си отидат романите в своята 

родна страна. Болка и разочарование ми навяват твоите думи. Те няма да 
си отидат, те ще стоят тука, ще ни измъчват и ние ще бъдем роби. Ти си 
малка робиня, която ше загине може би, като агънце невинно от свирепата 
ръка на смелия враг. Ние няма да си отдъхнем, няма да се опиваме от 
нежната и пееща балканска вечер; ние няма да се молим за погиналия брат 
– няма да си шепнем свободно и ще плачем не само за гроба на нашия 
братец, но и за гроба на хубавата ни родина, за която той проля младата 
си кръв при брега на тихото Мраморно море.

Мълчи, моя сестрице, не питай ме врагът кога ще си отиде, а се примири 
с робската си участ – знай, че ще бъдеш дълго време робиня. И може би 
до живот да бъдеш безволна и през тази вечер на мъка и униние, въздъхни 
за сърцето на рано загиналия брат, когото ти не можа да целунеш при раз-
дялата за сетен път. 
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***
Прободоха с ножове младо момче. Убиха го войници по заповед на 

напудрен и избръснат офицер, защото било невинно и безгрешно. Убиха 
го само защото било ученик. Бедната майка плачеше из улиците, зовеше 
своето мирно момче, ридаеше и молеше над неговото тяло, хвърлено като 
непотребна вещ в погребалната кола. То издъхнало в болницата, без да 
го види майка, без да каже ней5 заветни думи. И сърцеболният плач на 
майката, сълзите на бащата и тракането на погребалната кола не смутиха 
сърцето на победителя. Плач и скръб, разрушение, запустение и тиха 
смърт. Малкото поле, посеяно с жито и царевица, полето на вечерните 
песни и уханна любов, почерня, че уви! – бе станало пасбище.

Там, където се чуваха гласовете на работливи жетварки и където волни 
чучулиги пееха, възвисени в ширината, топла юлска песен има печал, коне, 
разтурени на паша, има чужд говор, чужда песен на войници, които заедно 
с конете и воловете опустошават цветните ливади, златокласните ниви 
и буйно израсналата царевица. Колко пот и мъка, колко упорен труд и 
скръб, докле се засее полето, и сега да бъде запустено и разорано. Сълзите 
на българския орач бликат в тая страдална земя, скръбта на жетварката 
се таи над това замълчано поле – простор на жетварски песни, морна 
меланхолия и . . . вечерна самота!

Настана глад и мизерия. Бедни семейства, изпратили работни сърца да 
се борят за родината, сега плачат и се молят за хляб. Бледа и изплашена 
майка върви, пребрадена с черна марама6, търси помощ, пита де да наме-
ри хляб, моли се за своите малки деца, които гладуват и плачат за баща 
си – може би загинал някъде и когото може би няма те никога да видят. 
– Дайте ми хляб, заведете ме при ромъните, за да поискам от тях – шепне 
тя полугласно. Децата ми плачат, нямаме нищо. Къде да отида? – едвам 
проговаря тя на околийския началник, който говори за политика и ядно 
се заканва на ромъните пред видните търговци и бакали.

Началникът я изгледа сурово и строго. Бедната майка! Тя търси по-
мощ, иска хляб. Тя знае, че има хора, които ще ѝ помогнат. Тя мисли – ще 
се смилят над нея, когато е самичка, останала да гледа невинни дечица.

Яж камъни! Чуваш ли? Ти си млада жена, при тия ромъни е срамота да 
ходиш на просия. Чакай оше малко – всичко ще се уреди. Яж камъни, но 
при тия не ходи. Хайде, върви си и си гледай децата!

Малката жена изтръпна. Тя не очакваше такива думи. Къде да отиде? 
Тя няма хляб, а децата чакат от нея. Тачен от бакалите първенец я наруга, 
а тя, бедната, не знаеше какво да каже. Нейният съпруг се бие някъде, 

 5 ней (остар.) – стара падежна форма вместо на нея (бел. ред.).
 6 марама, махрама  (тур., диал.) – кърпа, забрадка (бел. ред.).
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страда и проклина своя живот, а той спокойно седи пред магазина си и 
ругае.

Хайде върви си, добре ти казва човекът – добавя надуто и строго на-
чалникът, който продължаваше да ругае враговете на родината.

Бледната мургава жена погледна и двамата, наведе глава и аз видях, че 
сълзи се отрониха и тихо се плъзнаха по сухите ѝ страни.

В една златна юлска утрин аз се пробудих рано и излязох из улиците. 
Тихо, мъртво и неприветно. Войници, обозни кола, напудрени офицери 
с гумени токчета на обущата, с бели яки и ръкавици, преминават из 
главната улица. Tе отиват за София. Тъй казват войниците. Tе отиват 
там, за да наложат мир, вечен мир на Балкана.

Ти, моя разпокъсана родино, ти се бориш със смъртта и поведе борба за 
свобода и мир, а тебе сега те разкъсват, убиват и искат да забият ханжара7 
в твоето сърце. Ние треперим за тебе, ти си разпокъсана вече; твоят гроб 
е изровен и ти падаш със счупени криле от ударите на пет врагове. Кръвта 
на хилядите не спечели твоята радост и жажда за мир. Градът, градът на 
Тракия, където прободени и разкъсани паднаха децата на родния край, 
пак е заробен и скоро София щe бъде поругана, обречена на гибел, и пет 
чужди знамена ще се развеят победно над нея. И траурът на България е за 
сърцата на тия, които гинат за нея и с трепет мълвят нейното име.

***
На Балкана, на вечно пеещия през волни времена Балкан, се разгъват 

ромънски знамена. Някъде високо сред скалите те се веят и напомнят за 
скръбта на България. Тоя волен и пеещ Балкан, изнесъл на плещите си 
пет века робство, сега е пак заробен и като баща бди над малкия град.

Ти, моя душа, не можеш да се унасяш от неговата песен в спомени, ти 
не можеш да мечтаеш сред неговите горички, при шепотните му ручеи и 
тихо да се опиваш от ласкаещия вечерник. През тихи вечери ти няма да се 
забравяш, няма да бленуваш за своето щастие, а ще страдаш и ще мислиш 
за сърцето на малката родина.

Сега Балканьт е скръбен и обиден. Душата му немее в печал, тъгува за 
своите братя на юг. Войници с ножове пъплят като разбойници из него-
вите гори и убиват всякого, когото намерят там. Никого не пускат вън от 
града, никого не искат да видят из полето и дебрите на Балкана.

Уви! Черна спотаена скръб и в Балкана, и в сърцата на хиляди, и в ласка-
та на морния вечерник, в шепота на дьрвесата и в мълчанието на юлските 
цветя. Знаме се развява там, където нявга песен е кънтяла на безумци, 
замечтани за България, за своята майка, окована във вериги.

 7 ханджар (араб.) – голям турски нож, кама, кинжал (бел. ред.).
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Ех, ти, ненагледний Балкан, как те обичам, че ти страдаш заедно със 
своя народ и бащински скърбиш за синовете си, че твоята велика скръб е 
скръбта на моята родина...

Сега ти, моя родино, си робиня, разпъната на кръст от хиляди палачи. 
Твоето нещастие с велико, защото раните не са само по твоето тяло, а 
имаш рани, кървави рани по страдното си сърце. Никой не може да оцени 
твойта скръб и твоето нещастие.

Безумец е тоя, който би дръзнал да те утешава и тихо да те приспива с 
нежни думи. Сама се утеши, презирай и люби. Ти се бори за живот, а ти си 
робиня, а ти умираш с една велика скръб.

Боли, боли като за изгубен брат! Ние сме роби, сърцата болезнено се 
свиват и никакъв луч на надежда и светъл ден.

И може би ти ще умреш, тебе ще те разкъсат и синовете ти ще плачат 
над твоя гроб, както майките на убитите войни плачат и нареждат за 
изгубени мечти.

Тебе ще те оплачат, милиони ще те оплачат и болно ще въздъхнат, че 
заедно със свещените гробове из Тракия и Македония на хилядите, които 
се разкриха тая година, се разкрива още един голям гроб за тебе.

А когато сърцето въздъхне през тиха провинциална вечер и си спомни 
миналите болки на родината, замечтава и се успокоява. И този безумец, 
който сложи сърцето си в гърдите на загрижения Балкан, недалеч от моя 
роден град, буди бодрост в душата и сякаш шепне за родината с велика 
скръб и разочарование:

И нека с теб каквото ще да става –
И жива нека те изгори алчен враг,
Но в пепелта, в Балканската жарава 
Сърцето ти безсмъртно ще потрепва пак! 

(Враца, 1913 г.)
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Мак: Литературнокритически cборник [Кн. 1], С., [Бончо х. Бонев], 
 1914, с. 45–47

1914 

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. Сън

Сънувах сън, нечуван сън: 
Исус ме милва и шепти;
Сърцето ми гори в огън. – 
Вървя и слънцето блести.

Исус ме води – стръмен друм. 
Говори нежно за Отца;
И няма грохот, няма шум, – 
Сами сме с нашите сърца.

През много мрачни низини 
Поведе ме нагоре сам 
За позлатени висини 
И стигнахме с възторг и плам.

Зад върха снежно възвисен 
Се шири нейде край разтлан. 
Исус ми каза вдъхновен:
„Това е твоят Ханаан!“

Погледнах – слисан кат дете, 
Дочух небесни словеса 
И в миг Исус полетя,
Възлезе в светли небеса.
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2. Копнеж

Разкривам жарта си на тебе, Орел.
На тебе се моля, властител небесен: 
Когато във ковчег заспя пребледнял 
И бъда към гроба от скърбни понесен,
Ти няколко кръга в простора стори 
И бързо над ковчега спри се тогава;
И с клюна си остър гръдта разтвори 
Сърцето вземи из гръдта ми корава.

И в човката с него ти горд полети.
Високо, високо над тъмни долини:
На волност да спомни за свойте мечти.
Да гледа земята от светли вършини.

И с поглед един да обхване света, 
Понесено с вихър над земна пустиня;
И там превъзмогнало страх от смъртта 
Да види дворците на свойта царкиня.

И в устрем размахнал криле, прелитни 
Към връх недостъпен и чист като дева 
И леко на върха сърцето пусни,
Където зората за радост изгрява.

3. Моето щастие

Аз имам забравено щастие – стон в тишината 
И зная къде е, и зная де морно ме чака. 
Сърце ми увлича кат тиха соната,
Сърцето ми в нощния час го оплака.

То чака в средата самичко,
А около него огньове разпламнали греят;
То знае за мене – и знае то всичко,
Че вехна кат цвете и глухо мечтите ми креят.

О, пламеноструйна верига! 
В огньовете моето щастие плаче.
До мене молбата му стига,
Но аз съм безсилен да ида,
И страдам кат болно сираче, –
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Плачът ми се носи от мрачна фъртуна:
Че моето щастье не мога да видя,
Не мога плененото шастье за миг да целуна!

4. Отчаяният пилигрим1.

Немея пред златните двери на храма 
И хлопам, и чакам: в безмълвие стина. 
Загърнат с хламида2,
Забулен с марама3

Аз викам и будя мъртвилна пустиня.

С години възчаквам – един не отваря 
На жаждано щастие златните двери;
В очакване сетня 
Надежда изгаря, –
В предчувствие тръпна за мойте химери4.

И гневно извиквам отпаднал в тревога, – 
Нощта в тишината гласът ни отеква… 
Аз искам молитви 
Да пея на Бога,
Но никой ключалки на храма не звеква5.

5. Гарван

Ти си бездомна птица от всички презирана.
Зная, о, Гарван, че твоето име е страх;
Пееш ти песен от всяко сърце неразбирана,
Твойта болка и мъка я вече разбрах.

Ти си по-тъмен от гроб и зловещо мъчителен,
Трупове търсиш, над бойни поляни летиш;
Гарван прокудник, всегда вдъхновен и томителен,
Ти си мистерия вечна и вечно тъжиш.

Дето си ти затрепват сърцата изнежени,
Твойте прокоби са черни над твойте крила;

 1  пилигрим (от лат.) – богомолец (бел. ред.).
 2 хламида (от грц.) – наметало (бел. ред.).
 3 марама – кърпа за глава (бел. ред.).
 4 химера (от грц.) – блян (бел. ред.).
 5 звеквам – за метален предмет – издавам звук; дрънча (бел. ред.).
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Носиш ти болка и стон над полета поснежени
С кървава човка пробиваш смразени чела.

Гракай неспирно, о, Гарван на черно страдание,
Дух без приют, вестител любим на смъртта;
В твойта песен замира човешко ридание,
В тебе проплаква и с горест умира света!

6. Към майка ми

Когато трепетно вечерните зари 
Целунат облаците млечни и крилати 
При тях ме, майко, занеси, че там гори 
Сърцето на мечти и песни непознати.

Подобно нежен ангел ти ме понеси 
Далеко и високо нейде над земята;
При облаците – дето радостта роси,
Където царя вятър мантия размята.

И там самичък с облаците да летя,
Самотен да се нося в грейните простори,
Да гледам като слънце влюбени цветя 
И сладостно да слушам що ми Бог говори.

Със слънцето да благославям аз света,
Да бъда като дим, да литвам като птица;
Оттам душата ми да гледа в самота,
Да бъде облачна неведома царица.

И там в лъчите на запалени зори
Аз лебедова песен с пламък да изпея…
Високо, дето слънце грее и гори,
Високо искам над всемира да живея!

7. Далечен пътник

Княгиньо, открий ми потайните двери 
На твойта градина.
Сърце те целува и плахо трепери,
Кат пламък трепери,
Че ти си за него мечтана родина.
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В нощта се люлееш, нощта ти говори,
И лампата свети…
И в люлката пееш под тъмните бори,
Под тъмните бори 
Венчалнитe химни за княза напети.

Аз виждам те там през желязна ограда 
Затворена птичка.
Княгиньо, княгиньо, сърцето ми страда,
За тебе то страда –
Ти плачеш за нещо и чезнеш самичка.

Пусни ме да мина по твойта алея 
Да бъдеме двама
И златната люлка полек да люлея,
И тебе да пея
Тъй както ми пееше някога мама.

Аз нося за тебе разковниче цвете.
Прохлада и вино;
Пусни ме да мина и дай си ръцете,
И дай ми ръцете –
Аз искам да бъда при тебе, княгиньо…

8. Изповед

Аз те любя многостонний многоокий камен град,
Аз ти дадох и отдадох мойта девствена душа.
Тръгнах сам из улиците безприютен и нерад,
Всеки час готов да падна, всеки миг да съгреша.

Аз те искам – о, макар да съм задушен и пленен! 
В тебе виждам многоликия възторжений живот;
Ти си бляскав замък и тъмница глуха си за мен,
В тебе аз треперя и към слънцето жадувам брод.

Аз припадам на колене и ти казвам: аз съм твой!
 Ти привличаш като млада кокетираща жена.
Аз не търся сред прегръдките ти кротост и покой, – 
Ти си мрачен и навяваш бури, скръб и тъмнина.

Срещам аз тълпите ти поплъзнали низ всеки друм, 
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Виждам твойте благовонни и низпаднали жени;
О, разгулен град, о, град на изнемоги, град на шум, 
Аз те любя и ридая, че сърцето ми плени!

9. Сонет

Витоша, в пламен копнеж край града занемяла, 
Вечер, когато въздъхне на твойте поли.
Ти се оглеждаш в небето и тръпнеш замряла, – 
Тебе те милват ефирни и сини мъгли.

Слънцето златно на твоето рамо заспива, –
Ти си пленителна както миража зован;
Ти си далечна и нежна, и много щастлива,
Ти се забравяш по своя томителен блян.

И хубавееш – не знаеш порок и преструвки, 
Дъхаш парфюми, прегръщаш вечерника млад – 
Той те опива с уханна любов и целувки.

В твойте поли се протяга порочният град,
Ти си забулваш лицето с прозрачни воали 
И не запитваш за градските черни печали.

10. Химнът на ангелите

Вечер ангелите пеят 
На душата тихи химни; 
Вечер ангелите пеят,
Леят мъки пилигримни.

Tе блажено я целуват 
И крила им нежно трепнат;
Tе блажено я целуват,
На душата звучно шепнат:

– Ти ела при нас, пречиста.
Имаме ефир чертози;
Ти ела при нас, npечиста,
Да те поим с дъх от рози.

Ти си трепетна мимоза –
Ний те любим, ний те любим! 
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Ти си трепетна мимоза,
Зарад тебе радост губим.

Горe в слънчеви градини 
Ще живееш в здрач и кротост;
Гopе в слънчеви градини 
Ти ще плуваш в снежен лотос.

Там ще видиш Бог и радост,
Любовта си нежно бяла;
Там ще видиш Бог и радост,
Всичко, що си ти копняла…

11. Зданието

Като сфинкс замълчано то гледа забравено, 
Зад стените му слънце не стига;
И с разтворени порти сред сгради изправено, 
На високо то гордо и мрачно се дига.

Зад прозорците има сърца на незнайници,
И безумства – печал и копнежи.
То спотайва в гърдите си горестни тайници, 
Като в рудница в него заглъхват тътнежи.

А когато задреме в тъмата разперено 
И лампадите някой запали,
То поглежда със златни очи начумерено 
И навява мистерия, стон и печали.

И тогава занемяло издигнато здание
Е мнозина в света преживяло;
И мнозина са мрели с велико страдание –
О, чудовищно здание – каменно тяло!

12. Йоан

Напразно ме гледаш, напразно, жена,
Лъчите на твойта любов да запалят
Сърцето ми хладно кат зимна луна – 
И моята гордост пред теб да повалят.

Ти виждаш – аз гледам с възторга на лъв, –
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Погледай гнева ми под свитите вежди!
В гърдите ми бликна младенческа кръв,
Но аз съм обвързан от смътни надежди.

Защо ми поднасяш пламналата плът,
Ти себе в жаждта си защо не пожали? –
О, няма да падна в грехът!

Аз гоня към върха свещени скрижали
И казвам: безсилен е сластният зов –
Не можеш разискри в гръдта ми любов.

13. Призраци

Виждам ви, среднощни видения,
Виждам ви хищни стоите пред мен;
Много минути на тягост и бдения
Аз съм изгубил самин и сломен.

В мрака ме гледате, с кикот ме тровите,
Аз се замайвам, треперя без свяст.
С тънки кинжали душата ми тровите –
Аз съм отпаднал пред вашия бяс.
Що съм извършил през дните изминали?
Аз не познавам безпътство и грях.

Стига! – Ръцете ми са изстинали,
Стига! – живота си мрачен презрях.

Призраци, гледате страшно захилеи,
Сочите кървави свойте нокте!
Боже,  зъбите ви тракат напилени –
Аз съм безсилен кат болно дете.

14. Халюцинация

На мойта шия мрак змия се е завила,
До лявата ми гръд протегнала е стан
И в ледено сърце тя устни е завпила,
И смучи кръв и лъска злост от глад пиян.

А в мозъка ми пъплят люти скорпиони
И всеки скъсан нерв трепери и боли;
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Глава се върти под черни небосклони,
Очите ги забулват бронзови мъгли.

И мигом черна кръв от черепа ми бликва.
На едри капки тя се пръска и тече;
Сърцето ми в предсмъртни трепети повиква,
Невидим демон в страшна бездна ме влече.

Безбройни скорпиони черепа пробиват
И плъзват сини по лицето ми навън!
И цялото ми тяло тръпки го побиват,
Змия ме пита, пада облак – сетен сън…

15. В нейните очи

Остави ме да те гледам в самота,
Близко ти пред мене застани:
В твоите очи – под падащи листа
Моята душа оплаква миналите дни,
Миналите дни.

Тя поглежда там, прибулена от здрач 
И стои приведена над гроб;
В тишината глъхне тихий плач, –
В тишината плаче като беден роб, 

Плаче за погинала любов…
Тя не иска радост и лъчи.
Тя не иска ни разтуха, нито зов –
И ридае в твоите очи,
В твоите очи.

Капки сълзи там на плочите звънтят, 
Анемониите линеят кат умиращи деца,
И камбаните звънят;
Бели ангелчета пеят, махат сребърни крилца, 
А душата плаче, – здрачний час горчи, 
Плаче, плаче в твоитe очи,
В твоите очи…
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16. Жажда

Тая вечер, щом запеят серафими6 
Дай лицето си да скрия в твоитe коси;
Аз ще им нашепвам меланхолни рими, 
Аз ще ги потопя в мойте сребърни сълзи.

Искам да въздъхна като болна роза,
В свилени коси да скрия пламнала печал;
В тях да спомня моя via dolorosa7,
Дните, през които кротко аз съм те ласкал.

Разплети пpeд мен косите и пусни ме 
Да позная ведрост и парфюмите на Май;
В тях ще тръпна и ще шъпна твойто име, 
В нежний час душата ми за теб ще помечтай.

17. Слънчоглед

Самотен в отморна прохлада 
Мечтай слънчогледа изправен; 
Жадува любов и наслада. 
Потрепва в мечтите забравен.

И сутрин в зората се вглежда, 
До залез той слънцето гледа –
И в здрача с въздишка навежда 
Главата си болестно бледа.

Той слънцето с пламък обича 
И в зноя с целувки замира: 
Захласно за слънце занича 
На слънце доволен умира.

18. Скулптор

Ти камък дялаш, с камъка се бориш, 
Измъчваш се, но в тебе Бог възторжен бди; 
И скрита болка в него ще затвориш,
Ще пламне в него дух от пламнали гърди.

 6 серафим (от евр.) – ангел (бел. ред.).
 7 via dolorosa (лат.) – път на страданието (улица в стария град на Йерусалим, по която е 

минал кръстният път на Исус Христос) (бел. ред.).
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Ти махай, махай – камъка одялай,
Изпей ти мъката на твоята мечта!
Живот и блян – завинаги разделяй.
Свържи ги в блясъка на вечна красота.

Ти удряй с чука – с ударите громки 
Навеки пламък в тоя жертвеник укри!
И нека падат каменни отломки,
Живот се ражда и зората в теб зори.

19. В пустинен храм

Душата многоока – поклонница в неволи, 
Учудена поглежда и траурно нарежда 
Пред жертвениците на забравения храм:
Сред мраморни колони сиротно тя се моли.
И сълзи рони зарад изгасналия плам.

Че жертвеници прашни пустеят там на пода.
Не пеят деви в храма, припеви звънки няма,
Не грее в жертвеници свещеният елей;
Пустее глух олтарът, не бляска небосвода,
Весталка вярна в него отдавна не живей.

И мирно спряла в храма – пустиня и печали,
Душата позовава сред мъртвата забрава, –
И търси вредом искра, и търси вред огън
Тя нови жертвеници в тъмата да запали, –
Но вътре няма никой, навред царува сън.

20. Мимолетен стон

Звъннаха струни по горко ридание.
Викна низпаднал в разтление дух;
В мене говори незримо страдание –
Аз плачовете на близки не чух.

Емнах се смаян към слънчеви кътища,
В плаващи облаци търсих живот;
Молих самин по безброй кръстопътища,
Молих за слънце и син небосвод.
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Тайни целунах – о тайни изведани!
Клюмнаха мълком мечта след мечта;
Светли полети – от Бог заповядани,
Носеха болки и смях на смъртта.

Нямах отмора, живях в ожидание8,
Криех в гърдите си мощ на пират.
 Ето ме паднал под рухнало здание,
Ето ме болен, отвергнат, нерад.

21. В спокойствие

Аз привикнах тук при тебе нежно приютен
И забравям цветето по черния си път;
Аз съм изморен и искам безметежен ден,
Искам да отдъхна в твоя тих самотен кът.

Аз понесох мъката на клетник сиромах –
Лунните миражи като минзухари мрат;
Търсих аз кумири и простори за размах
И сега сърце ми плаче, плаче в мъртва гръд.

Помня дните стари – незабавни мъртъвци,
О, тогава нямаше блуждения и тлен!
Моят Фаум9 рано сплете трънени венци,
В моя път пробуха ядно бухал озлобен.

Всяка тиха радост на изминалите дни
Днес е моя мъка, угризение с печал;
Сестро малка, милвай ме и топло ми шепти,
Аз съм много страдал, много горести познал.

22. Огън

Лоша Орис в мене огън скри,
Има много жар и плам;
Той ме грее с розови зари
Той е в непристъпен храм.

 8 ожидание (рус.) – очакване (бел. ред.).
 9 фатум (лат.) – предопределена съдба (бел. ред.).
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Аз не зная кой ще изгаси
Тоя тлеещ огън – жар;
О, над него облак не виси,
Няма дъжд и хлад – нектар.

В него аз изгарям сам-самин,
Колко тайна топлина!
Аз прегарям като морен крин
И бледнея като луна.

Ще замина аз през някой ден,
Моят огън ще гори…
Пламнал огън, огън има в мен,
В мойте взори той искри.
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Одрин -Чаталджа: Лит. сборник под ред. на Иван Вазов и др.  
[С.],  [1914], с. 203

ГАРВАН

Ти си бездомната птица от всички презирана. 
Зная, о, Гарван, че твоето име е страх; 
Пееш ти песен от всяко сърце неразбирана, 
Твоята болка и мъка я вече разбрах.
Ти си по-тъмен от гроб и зловещо мъчителен, 
Трупове търсиш, над бойни поляни летиш; 
Гарван прокудник, всегда вдъхновен и томителен. 
Ти си мистерия вечна и вечно тъжиш.
Дето си ти затреперват сърцата изнежени,
Твоите прокоби са черни кат твоите крила; 
Носиш ти болка и стон над полета поснежени, 
С кървава човка пробиваш смразени чела.
Гракай неспирно, о, Гарван на черно страдание, 
Дух без приют, вестител любим на смъртта; 
В твоята песен замира човешко ридание,
В тебе проплаква и с горест умира света!
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Българска сбирка: Списание за книжнина и обществени знания,  
Год. ХХ, 1914, № 2, с. 125-126

ПЕСНИ ЗА НЕЯ

1. Любя

Аз те любя кат здрачна хризантема,
Като имортели1, като висналия плод;
Аз те любя, моя плачуща поема –
Ти си светлий стон на горестен живот! 
Аз те любя, че във твоята усмивка 
Виждам трепета на сребърни зори –
В твоя шепот има утринна почивка – 
Като в трепета на полските гори.
Ти ми даваш болките на туберози2,
Ти живееш в блясъка на рой звезди ;
В твоя поглед има скръб на некролози, 
Лъха златний сън на лунните води.
Аз те любя – ти си лилиево листо.
Маргарит3 отронват твоите уста,
Любя! Твойто слънчево сърце е чисто –
Като погледа на снежна красота.

2. Гадание.

Дай ми, сестро моя, тая милвана ръка –
Искам аз по нея да гадая.
Ти се смееш – черни циганки така 
Ни гадаят и ни шепнат в твойта детска стая. 
Гледай – ясно виждам аз по твойта длан – 
Много пътища се в мрежа сплитат 
И вещаят болки, смърт и чер бръшлян,

 1 имортела (фр.) – средиземноморско растение, билка безсмъртниче (бел. ред.). 
 2 тубероза (лат.) – южно растение от семейство лилиеви с бели цветове (бел. ред.). 
 3 маргарит (грц.) – название на бисера (бел. ред.). 
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Много влюбени очи за мене ще запитат.
И самотен ще остана на света.
Ето тоз самотен път ми сочи 
Гроба черен на любима самота 
И земята и надгробните мермерни4 плочи.
Ето тука – о, прокоба и печал!
Ти наскоро ще залюбиш други.
Няма да черней сърцето ти на жал,
Няма да ми носиш ти на гроба теменуги.

3. В града.

Пред мен се протяга затихващ градът.
И хиляди лампи – трептящи звезди 
По земни гърди –
В тъмата кат бисер блестят.
Безмълвно сияят и тихо трептят 
Очите горящи на морния град,
На морния град.
И бляска градът – полусънен титан, 
Задушил в прегръдки трептящи сърца 
На бедни деца.
И в тоя мъчителен стан 
Умират герои на дневната бран,
Подйели безсилни немощна борба,
Немощна борба.
Замира градът на милиони мечти 
И грохот долита и смътен тътнеж –
И улична гмеж.
Сред тия огромни стени 
Мечтае мъничко сърце и пламти 
И моли горчиво – трепери за мен,
Трепери за мен. . .

 4 мермерен (остар., диал.) – мраморен (бел. ред.).
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Листопад: Седмично литературно-художествено списание,  
Год. , 1914, № 18, с. 123

ГОРСКА ПЕСЕН

Гората ми казва, нашепва свенлива: 
Сред нея е имало замък голям 
И в него живяла принцеса красива, 
Тъжовна и чиста кат белия крем.

Гората говори и пръска прохлада:
При нея отнякъде принц е дошел, 
Под нейните сенки жадувал наслада 
И песни за малка принцеса е пел.

Гората разказва: Принцеса на Мая –
Тя счула е песен звънтяща в нощта; 
Тя дълго е слушала в златната стая 
И плакала тихо за свойта мечта.

Гората въздиша, подсказва ми шумно: 
Трептяла е песен под царски покров; 
Той пеял за своята принцеса безумно, 
Той пеял до късно за свойта любов.

Гората не спира и нежно трепери:
На свойта принцеса сърцето разкрил…
Той паднал безмълвен пред нейните двери 
И после е устни в ръката ѝ впил.

И звучно гората шепти ми кат фея:
Той тука принцесата братски ласкал.
И вечер и утрин танцувал е с нея, 
Танцувал със своята любов и печал.
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Гората ми шушне с печална усмивка:
Той много е плакал и жарко любил:
В момински пригръдки е търсил почивка 
От нея той вино и балсам е пил.

И трепне гората и тайни разкрива:
Че гроба му бил е под брястове скрит, 
Принцесата вече била самодива 
И приказки шепне за принца убит.

Гората ми дума кат скръбно сираче: 
Принцесата още за него ридай;
Припада на гроба и плаче, и плаче,
Че вече я младия принц не ласкай…
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Свободно мнение: Седмично политико-обществено списание,  
Год. II, 1914, № 50, с. 703

СОНЕТИ

1.
От снежните скали, където бляска моя трон, 
Аз паднах зарад теб, а ти злорадо се възви,
Зловещо звънна смях и сетно сбогом промълви, 
И тишината се разтърси от внезапен стон.
Повдигащ се ранен, аз търся пак при теб 
                                                         подслон,
Обърнал плачущ взор нагоре къмто синеви; 
Аз чакам твоя дих сърцето ми да съживи, 
Но чувам слаб до мен долъхва погребален 
                                                           звон.
И аз лежа разбит, над мен надвиснала 
                                                 смъртта,
С трепереща ръка дописвам мудно ред
                                                      след ред
С кръвта на туй сърце, което гасне в 
                                                        пепелта.
И то едвам шепти в предсмъртен трепет
                                          скъп завет

Спомни си ти, спомни за мене негде по света
Щом нявга прочетеш случайно тоя тих сонет.
2.
Ще седнеш нявга ти под сплетена лозина 
И моя бяла книга с песни ще те заплени; 
Цветя, набрани по стените на руина,
Ще лъхаш тежка мъка за преминалите дни.
И твойто име често там ще се спомина,
Ще бликнат cпомените из потайни дълбини; 
Страница ще нареждат как ме ти замина, 
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Над книгата души ти сдавено ще застони.
Забравен, моят образ с поглед ще те позове, 
Ти мълком ще прегърнеш книгата разкрита, 
Ще cетиш моя дъх cpед китка млади цветове.
До твойта гръд сърце ми в жалби ще запита 
За мойта болна младост и любов разбита
Една сълза ще капне там над моите стихове.
3
Ще падне септемврийски здрач над празничния град
 И ти с другарка ще вървиш по людни булевари;
Край теб ще минат траурно посърнали другари.
Но ти не ще ме видиш с тях, наведен и нерад.
Край тебе шумно ще върви живота cвеж и млад 
И ти ще пръскаш аромат, че скръб те не попари;
Забравила любов и мен, и всички болки стари,
Ще късаш мъртвото сърце на твоя нежен брат.
И в разговор унесена, разрумена и рада,
Ти мимоходом ще се спреш пред непозната сграда. 
Ще зачетеш на повестта ми горък епилог
Ще трепне гръд, възсепната от стон на изненада,
II ти ще спомниш как едно сърце за теб изстрада – 
Ах! – ти ще видиш моя блед и скъсан некролог.



90

Съвременна илюстрация: Месечно списание за литература, наука, 
изкуство и обществен живот, Год. II, 1914, № 23-24, с. 15

1. ЖЕЛАНИЕ

Желал бих скръбта да забравя,
Да сещам живота на сън 
И с радост да гледам в забрава,
Как слънцето бляска навън.
И нека гърдите да стинат,
На гроба ми мак да цъфти.
Но нека да зърна заринат 
В съня си желани мечти.
Да спя и сърце ми да счува 
Туптежа на земни гърди 
И целия свят да ликува,
Забравил в пиянство беди.

2. КЪМ ЛУНАТА

През моите прозорци ти погледай 
И пръскай мека светлина.
Когато грееш, мене ми се струва,
Че виждам в теб любимата жена.
Обичам погледа ти тих, разплакан – 
Милувай моята коса!
И звучно ме опивай с нежни думи – 
Обливай ми душата с балсам и роса.
През тъмните прозорци ти поглеждай 
И дай ми скръб и тишина.
Милувай ме и приказки ми казвай 
И тихо ме люби, о горестна луна. . .
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3. В ПОЛЕТО

Тихне полето сред нощни печали,
Пусти са друми, не шепнат гори;
Траурна нощ е простряла воали –
Мойто сърце в тъмнина се скри.
Няма в полето шептяща душица,
Песен вечерна в захлас не звънти. 
Нейде на самост невинна сестрица 
Моето име с молитва шепти.
В мрака спокойно стоят силуети,
Самост мистична на всяка страна.
Плаче сърцето от градски навети,
Плаче топола кат скръбна жена.
Вкъщи сестра ми навярно ме чака. 
Сестро, за мене дома се моли!
Някъде някоя птица проплака.
Сам съм в полето. Боли и боли. . .
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Съвременна мисъл: Месечно списание, Г.од IV, 1914, № 1, с. 5-6

1. ДА БЪДА БОР
На Е.

Аз искам да бъда на воля пораснал, 
бездомен, немилван от никого бор; 
да бъда под твойте прозори1 израснал, 
самичък да бъда в широкия двор.

Да бъда разклонен и в твоята стая 
прохлада и сянка да хвърлям весден2; 
до твойте прозори самин да мечтая 
и тихом да гали сърцето ми блян.

В прозори да гледам, пленен да надничам  – 
да зная кога се пробуждаш от сън; 
и тебе да милвам (о, много обичам!), 
с листата си, щом се покажеш навън.

И вечер зефирът когато полъхне, 
аз тихичко приказки теб да шептя; 
и в спомени твойто сърце да въздъхне 
да сети то радост на първи цветя.
А буря когато беснее, кат спомен 
да тропам в прозори – сирачески стон, 
смирено да моля, да търся – бездомен, 
при тебе, душице, при тебе подслон.

И в моята сянка да сещаш отмора, 
да счуваш как леко сърце ми трепти; 
а щом се мълчание сипне из двора, 
да шъпнеш забравена в детски мечти…

 1 прозор (остар.) – прозорец (бел. ред.).
 2 весден (диал. поет.) – през целия ден, постоянно (бел. ред.).
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2. ТОПОЛА

Сред шумния лес и топола висока 
потрепва, нагор се високо издига, 
нe чува мълвежа сърдит на потока 
и шепота лесен3 до нея не стига.

Сама над лeca замечтана немее 
и слуша тя говора кротък на Бога;
Той сякаш я милва – тя листи люлее 
и чезне за него – не знае тревога.

3. НЕРАЗДЕЛНИ

Сама си ти в големий град 
и плачеш ти в просторна самота; 
за теб животът е нерад 
в задушний град, о, моя красота!

И мълком ти очакваш ден, 
и дебнеш ме неспирно кат смъртта – 
да тръгнеш в пътя цветен с мен, 
за теб роден, о, моя красота!

Какво ли става с нас – не знам, 
но ти и аз самички сме в света; 
и ти си тук – аз съм там, 
при тебе сам, о, моя красота!

 3 лесен – горски (бел. ред.).
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Антология: Отбор песни от размирните годин 1912-1917.  
Наредил Хяараламби М.Златанов, Милко Бичев,1917, с.52-53

1917

БРИЧЕБОР

Безмълвна нощ замина някъде сърдита,
Погледна слънце зад пробудени гори:
Безкрайна равнина със трупове покрита
И смъртен ужас сред мълчание цари.

И трепна Бричебор, че утро жив го свари –
Разтвори от болежка морни взори той
И гледа: трупове на нявгашни другари –
Над тях прелитат шумно гарвани безброй.

„Прощавай, моя татковино възжелана,
За тебе гоних аз далече смели враг!
О, де са сили и да можех сам да стана –
За нови лаври в боя бих пристигнал пак!

Последен час приижда, скоро ще удари,
И гарван ще пробие стръвно моя лоб,
И сред загинали в жестоки бой другари
Ще найда ази най-подир незнаен гроб.

А ето коня ми – до мене той почива.
Повален в бурите от вражеския щик;
И никой няма да узнай, че тук загива
Душа достийна зарад подвига велик.

Наблизо бойна песен други са запели,
А помощ няма никой да даде на мен –
И скоро кат другари за родина измрели
Ще бъда от смъртта завинаги сломен.



95

От нея съм далеч, но тъмните ѝ взори
Аз няма да забравя в черната земя.
И вечер – тънките липи из моите двори,
Където ме целуваше потихом тя...

Не ми е скръбно мене зарад нищо вече,
Но тя, поне къде е гроба ми да знай;
Загивам аз от твойта къщица далече –
Прощавай мой, безумно любен, бащин край!...

Погледна мълком Бричебор към небесата,
Зарони болно неизплакани сълзи;
Спомни си: сам-самички с нея из гората
И после влюбени под белите брези.

Борис Йоцов
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Антология: Отбор песни от размирните годин 1912-1917.  
Наредил Хяараламби М. Златанов, Милко Бичев,1917, с.52-53

САМОТЕН ГРОБ

Гроб самотен, стихнали тополи,
Дървен кръст спокойно се чернее
Нейде болестно душа се моли
И от черни скърби леденее.

Гроб край пътя сред треви се скрива
Него никой няма да забрави...
И на кръста надпис: Тук почива
Бричебор, когото песен слави.

Гроб самотен, стихнали тополи –
И копринен здрач далеч синее,
Няма кой над него да се моли
И сребристи сълзи да пролее

Борис Йоцов
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Антология: Отбор песни от размирните годин 1912-1917.  
Наредил Хяараламби М. Златанов, Милко Бичев,1917, с.52-53

НА ЮГ

Сърцето ми потрепва и замира –
Прощавайте, другари, туй е сетен ден;
Духът ми плач и скърбите презира, –
Познайте моя странен и предсмъртен блян.

От китна младост исках бреговете
Да видя някога на южните страни –
И по водите кротки – ветровете
Полека да ме носят из лазурни дни.

Сплетете от надвисналите грани
Засмолен ковчег за другаря си – мъртвец,
Турете в него мойто тяло с рани –
На него пък сложете гробния венец.

И щом замине с мен денят уморен
И мека здрач се сипне, мълком се простре,
Пуснете вие ковчега затворен
По тихите води на Мраморно море.

И нека плува той на юг – далеко,
Където палма на бряга ронлив мечтай, –
Вълните ковчега ще плиснат леко,
Напуснал волни брегове на бащин край.

И някоя, може би, девойка бледа,
Унесена спокойно на брега в мечти.
Незнайния ми ковчег ще съгледа –
Ще го изтръгне от задрямали води.
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Тя ковчега навярно ще разтвори
И мъртвия воин в него ще съзре,
И зàписка, която ще говори:
Аз ида от брега на Мраморно море.

Ще си припомни моята родина,
И бойните поляни, и сломени враг, –
Жестоко тя тирана ще проклина!
И ще заплаче зарад мене – ще плаче пак.

И гроб за мене тамо ще изрине,
И надпис скромен в кръста камен вдълбай, –
А някой щом край гроба ми замине
Ще спомни и възхвали бащин край.

Самичък в пръст гореща ще почина.
И червей нека рови там пронизан лоб,
А погледът на моята родина
На юг ще бъде втренчен – къмто моя гроб.
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Жътва: Лит.-худож. Сборник/ Под ред. на В. Добринов, С., [1919], с. 37

1919

СЪДБА

Ще падне септемврийски здрач над празничния град
 И ти с другарка ще вървиш по людни булевари;
Край теб ще минат траурно посърнали другари.
Но ти не ще ме видиш с тях, наведен и нерад.
Край тебе шумно ще върви живота cвеж и млад 
И ти ще пръскаш аромат, че скръб те не попари;
Забравила любов, и мен, и всички болки стари,
Ще късаш мъртвото сърце на твоя нежен брат.
И в разговор унесена, разрумена и рада,
Ти мимоходом ще се спреш пред непозната сграда. 
Ще зачетеш на повестта ми горък епилог
Ще трепне гръд, възсепната от стон на изненада,
II ти ще спомниш как едно сърце за теб изстрада – 
Ах! – ти ще видиш моя блед и скъсан некролог.
През много вечери приютни и смирени, 
когато легне здрач и ведра тишина 
и лумнат спомени за дните изживени, – 
аз често с тиха жал си спомням за една.
И в здрача виждам я, в незнаен кът далечен, 
с познайник да върви, оборила глава –  
и той нашепва ѝ, разнежен и сърдечен, на моя песен ней изплакани слова.
Той шепне, но не знай кому е тя изпята, 
и с нея той вести за трепета си лих1, 
а тя притихнала го слуша в жалба свята –
 и рани сраснали разраня всеки стих.
Тя спомня радости, минути безнадеждни, 

 1 лих (остар., поет.) – печален, тъжен (бел. ред.).
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и моят бледен лик откройва се унил – 
в сърце ѝ лекичко закапват сълзи нежни, 
и аз ѝ ставам пак гальовен, скъп и мил.
А той забравено нашепва и не стихва...
Но, чула песента на нашата любов, 
тя хлипва сдавено и горко се усмихва – 
и с плач отвръща тя на робкия2 му зов.

 2 робък (остар.) – от роб, рабски, робски в преносен смисъл – покорен, служещ (бел. 
ред.).
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Слънце: Двуседмично списание за литература и свободна трибуна за 
обществени въпроси, Год. I, 1919, № 6, с. 172

ЗА ЕДНА

През много вечери приютни и смирени, 
когато легне здрач и ведра тишина 
и лумнат спомени за дните изживени, – 
аз често с тиха жал си спомням за една.
И в здрача виждам я, в незнаен кът далечен, 
с познайник да върви, оборила глава –  
и той нашепва ѝ, разнежен и сърдечен, на моя песен ней изплакани слова.
Той шепне, но не знай кому е тя изпята, 
и с нея той вести за трепета си лих1, 
а тя притихнала го слуша в жалба свята –
 и рани сраснали разраня всеки стих.
Тя спомня радости, минути безнадеждни, 
и моят бледен лик откройва се унил – 
в сърце ѝ лекичко закапват сълзи нежни, 
и аз ѝ ставам пак гальовен, скъп и мил.
А той забравено нашепва и не стихва...
Но, чула песента на нашата любов, 
тя хлипва сдавено и горко се усмихва – 
и с плач отвръща тя на робкия2 му зов.

 1 лих (остар., поет.) – печален, тъжен (бел. ред.).
 2 робък (остар.) – от роб, рабски, робски в преносен смисъл – покорен, служещ (бел. 

ред.).
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ЕСЕН

Небесата тегнат над земята.
Глъхне звън камбанен – за кого ли ? 
Есента ми шепне в тишината, 
есента се безнадеждно моли.
Утрото в душата ми затихна –
есента над мене сълзи рони; 
кой далеко там ми се усмихна, 
кой разклати клюмналите клони?
Негде стенат жерави сиротни, 
някой траурник край мене мина.
То не беше ли Смъртта самотна?
Боже, боже, в тишината стина.
Глухо се отекват стъпки леки 
И заглъхвам в есента си лихо.
Да заспя – и да заспя навеки.. 
Сбогом. Говорете тихо, тихо...
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Слънце: Двуседмично списание за литература и свободна трибуна за 
обществени въпроси, Год. I 1919, 9/10, с. 272-273

ЛЮБОВ

Високо извисил се дъб над пространна гора, 
аз гордо поглеждам отгоре на волност победна, 
а ти ме прнгръщаш, о моя лоза ненагледна, 
и трепнеш до мене и бдиш като малка сестра.

Обрекла се на мен, съдбата те с мене събра — 
н в мойте прегръдки делиш самотата ми ледна,
омилно ми шепнеш, огъваш се нежна и бледна,
 и славиш живота и слънцето в сънна зора.
И с теб се възйемам високо, макар и да знам,
че в облаци буйни челата ни гръм ще удари —
нали си готова на жертва и теб да отдам?

Не слушай, как долу злобеят се чуждиге намъ, 
увивай се, скъпа, нек буря ни сплетени свари, — 
тъй двама да паднем, сразени от Божия плам!

ЕДИНЕНИЕ

Вечер аз възлизам тихо по вършини,
в тишината морна топло приласкан, 
вечер аз възлизам тихо по вършини,
 и се вглеждам дълго в далнините сини, 
и нашепвам песен, кротко замечтан

Нейде надалече, в далнините сини, 
непозната мене има там една, — 
нейде надалече, въ далниниге сини, 
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вечер тя възлиза тихо по вършини, 
кротко замечтана в морна тишина.
Аз я виждам сам от гордите вършини — 
тя от там, засмяна, кима ми с глава.
Аз я виждам сам от гордите вършини — 
и, завслушаха се в далнинпге сини, 
тя долавя мойте шепнати слова.

КЪМ ЧУЧУЛИГАТА

Не бягай ти от мен, о малка чучулига, 
                в простора посребренъ 
не рей се трепетна, игрива, лекокрила, 
где поглед устремен, зареян те не стига — 
          не рей се мила,
да търсиш в тръпен страх притула и закрила,— 
не бягай ти от мен, о малка чучулига!
Не трепвай и недей от мен отвръща взори, 
               без страх ти пей, ти пей, —
и в мене, както в теб, разгаря плам божествен, 
душата ми се рей, трепти крила в простори,
               и, чист и девствен,
и аз там пея на живота химн тържествен, — 
не трепвай и недей от мен отвръща взори! 
О, ако би ме ти прозряла и познала, 
               ти, песень и мечти,
и как обичам те за твоя дух небесен,
ти върнала се би, при мене би остала, 
              и мен, унесен,
изпяла би в любов забравно сладка песен, — 
о ако би ме ти прозряла и познала!

Н. А. Венетовъ
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ОКТАВИ

Аз искамъ да почина в смирен есенен ден,
Когато — углъбено — безмълства небето,
И жерави се носят към юг благословен 
С прощален грак, тъй драг и понятен за сърцето. 
Аз искам да почина в смирен есенен ден, 
Когато сън унася гората и полето,
И жълтий лист окапва, потайно — примирен...
И чезнат вред следиге на огненото лято.

И нека моя гроб е далеко от света.
Където не достига шумът на суетата,
Къде ухаят лете безименни цветя 
И птиченца прославят на Бога добротата.
Аз искам да почивам далеко отъ света —
На майката безсмъртна в любовниге обятия:
През цял живот напразно гальовно зва ме тя, 
Напразно ми по нея копнееше душата...
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Поетична година: Антология на български поети, наредена според 
рождените дни/ състав. Иван Карановски, С., [1920], с. 111

1920

Самотен в отморна прохлада

Самотен в отморна прохлада
 Мечтай слънчогледа изправен; 
Жадува любов и наслада. 
Потрепва в мечтите забравен.
И сутрин в гората се вглежда, 
До залез той слънцето гледа — 
И в здрача с въздишка навежда  
Главата си болестно бледа.
Той слънцето с пламък обича
 И в зноя с целувки замира ; 
Захласно за слънце занича.
На слънце доволен умира.
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II. Литературнокритически 
изследвания
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Златорог: Месечно списание, Год. II, 1921, №10, с. 661-666

ИСТОРИЯ HА НОВОБЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА: 
НАГОДЕНА ЗА V ГИМНАЗИАЛЕН КЛАС  

ОТ А. МИХАЙЛОВА СОФИЯ, 19211

Трябва много да се съжалява, че още нямаме критична и пълна история 
на българската литература. А тя би била един от най-хубавите памет-

ници на българската духовна мощ. Такава една история, покрай другите 
ценни резултати, би допринесла много и за успеха на обучението по бъл-
гарска литература в нашите гимназии.

Схващайки значението на този факт, А. Михайлова, след дванаде-
сетгодишен преподавателски опит, поднася на гимназиалната младеж и 
на самообразоващия се читателски свят една своя „История на новобъл-
гарската литература“.

Да се предприеме такова дело, когато много материали не са събрани, 
много факти не са изяснени и добре проучени и когато може да се изпадне 
в същата оная съблазън, на която стана жертва Д. Мирчев2, като имаше 
пред себе си „История на българската литература“ от А. Теодоров-Балан3, 
е повече от един благороден риск.

 1 Този ранен текст на Б. Йоцов е силно критичен отзив за подготвения от учителката Ана-
стасия Михайлова учебник по българска литература (1921). Текстът на Михайлова е 
определен като несамостоен, критикувана е структурата му, методологическата основа, 
фактологическата база, езиково-стилистичните му особености. Това е не само критична 
рецензия към конкретна книга, а изразява принципното отношение на Б. Йоцов към 
различните форми на манипулация в популярната култура и безпардонното плагиатство 
(бел. ред.).

 2 Димитър Мирчев (1865–1938) – български общественик, учител и революционен деец, 
член на ВМРО. Автор на христоматии, учебници по български език и българска лите-
ратура (Неговото „Кратко ръководство по българска литература“, публикувано през 
1907 г., е най-известният му труд.). Пише текстове по македонския въпрос (бел. ред.).

 3 Александър Теодоров-Балан (1859–1959) – български учен. Учи в Лайпциг и Прага. 
Професор по българска литература и пръв ректор на Софийския университет. Член 
на Българското книжовно дружество, член на Археологическия институт. Александър 
Теодоров-Балан е автор на множество литературноисторически, библиографски и 
езиковедски изследвания, сред които „Българска литература“ (1896), „Книгописният 
труд на българите“ (1906), „Български книгопис за 100 години (1806–1905)“ (1909), 
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А. Михайлова признава скромно, че нейното дело не е „оригинално и 
ново“, ала  уверено твърди, че е „самостойно“, макар отделът от книгата 
ѝ, който се отнася до литературата след Освобождението, според нейна 
изповед, да е „волна компилация“ от работи на по-известни наши лите-
ратурни критици. За да омаловажи тази компилация, тя заявява, че не я 
правила със затворени очи, а – при едно грижливо проучване на сами-
те писатели, за литературната характеристика на които е прибягнала до 
чужда помощ.

Най-големия недостатък на книгата веднага изстъпва пред очи – сла-
ба, несигурна постройка, с неопределен център, с хилава и неосмислена 
вътрешна съединеност, с неизпитана основа. А. Михайлова като че ли 
няма установен поглед върху целите на литературната история. Какъв е 
нейният метод на изследване? Напразно тя се позовава на историческото 
разглеждане на литературата през епохата на Възраждането, щом смисля, 
че ще трябва да засегне повече историята, щом не търси и не изяснява 
връзката досега между умственото, нравственото и литературното твор-
чество. Още повече, когато смята, че при изучване на литературата, не 
трябва да се обръща внимание толкова на епохата, а на самите произведе-
ния. Според нея да се обръща внимание повече на произведенията, зна-
чи да се прави литературен анализ. Ако приложим строго такъв метод, 
трябва да изоставим от историята на нашата литература всички писатели 
до Чинтулова и Славейкова, защото техните произведения нямат худо-
жествено, а историко-литературно значение – те не са цел, а средство, те 
се разглеждат не вън от епохата, а доколкото изразяват духа и съдържа-
нието на своето време и уясняват етапите на литературното ни развитие. 
Тя не пише само учебник, но и ръководство за самообразование – пък и 
школно-педагогическите изисквания не могат да отхвърлят методите и 
целите на литературната история. Ето защо в едно ръководство, като се 
излага движението на литературата, като се дава историческа скица на 
идеите, може да се даде и история на произведенията. Тук може да има 
и естетическо разглеждане, кратко и сбито, но дълбоко и проникновено, 
като се нахвърлят главните идеи, характерните особености, преоблада-
ващите елементи, без да се развиват и доказват; нека направи това този, 
който проявява интерес, който търси, следи с буден поглед фактите и ми-
слите и желае да ги осмисли и оразуми пред своя вътрешен взор.

А. Михайлова няма дълбоко и вярно отношение към историко-литера-
турните факти. Тя не може да ги схване в тяхната зародишна и причинна 
връзка, не успява да се удълби4 във взаимоотношенията им, не смогва да 
се справи с тях. Тя се губи в огромната им маса, няма сили да ги обхване 

„Българска граматика“ (1930), „Нова българска граматика“ (1940) и др.
 4  удълбя (остар.) – задълбоча, вглъбя се (бел. ред.). 
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със строг поглед, да долови вътрешните движения на миналото, да усети 
пулса им, да обгърне представителите на книгите и идеите и да даде една 
скица за историческия ход на българската литература. Като се има това 
под внимание и като не се забравя, че тя се ограничава в познанията и 
фактите, с които оперира, ясно е защо и нейният начин на изложение и 
разпоредба не задоволява.

Тя говори в началото на историята си за периодите в развитието на 
новата българска литература, отбелязва ги правилно, разбира се, не по 
лично, а по чуждо схващане, и разсича книгата си на следните три глави: 
1) епоха на Възраждането; 2) поява на поезията и 3) революционна епоха. 
Дали това разпределение на материята се налага от хронологични причи-
ни, или от вътрешната прагматика на историко-литературните явления? 
Кой е общият делитбен критерий в случая? За това не ни се дават никакви 
основания и ние напразно ги търсим.

С липса на усет за историко-литературна приемственост може да се 
обясни и обстоятелството, че авторката отрежда на Венелина5 място в 
историята си веднага след Софрония6, на Берона7 при Априлова8, на Ра-

 5  Юрий Ив. Венелин (1802–1839) – рускоезичен учен от украински произход, обществе-
ник, историограф, фолклорист и етнограф. Автор е на тритомното съчинение „Старите 
и сегашни българи в тяхното политическо, народописно, историческо и религиозно 
отношение спрямо русите“ (1829–1841), което изиграва голяма роля за националната 
идентификация през епохата на Българското възраждане, (бел. ред.).

 6 Епископ Софроний Врачански (поп Стойко Владиславов) (1739–1813) – значим 
възрожденски книжовник и духовник. Среща се с Паисий Хилендарски, който през 
1765 г. посещава Котел, и прави първия и най-ранния известен  препис на Паисиевата 
История, както и втори препис – през 1781 г . Издава първата новобългарска печатна 
книга „Неделник“ през 1806. Единствена напълно оригинална творба на Софроний е 
неговото „Житие и страдания грешнаго Софрония“, което отразява манталитета на 
човека от XIX в. (бел. ред.).

 7 Петър Берон (1799 – 1871) – български просветител от епохата на Възраждането, учи-
тел и философ. Учи в Котел, Букурещ, Хайделберг, Мюнхен. През 1824 г. издава т. нар. 
„Рибен буквар“. Други негови съчинения са: „Панепистемия“ (в седем тома, 1861–1867), 
„Небесна физика“ (в три тома, 1866 – 1867) и др. (бел. ред.)

 8 Васил Е. Априлов (1789–1847) – виден възрожденски книжовник и просветен деец, 
меценат. Съдейства за откриването на първото българско светско училище в Габрово 
през 1835 г. Автор на много книжовни трудове, сред които „Българските книжници, или 
на кое славенско племе собствено принадлежи кириловската азбука“, „Денница ново-
болгарскаго образования“ (1841); съдейства на много български младежи да получат 
образование в Русия (бел. ред.)
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ковски9 след Славейкова10, на Чинтулова11 и Жинзифова12 подир Войни-
кова13 и Друмева14 и пр. – без да може да свърже тия писатели един с друг, 
нито пък с времето и средата, с развитието на обществената мисъл. Като 
не обръща внимание на епохата и като не следи идейното движение на 
народа, тя не дава място в историята си на Райно Поповича15, на Христаки 
Павловича16, К. Огняновича17 и др. – писатели, които заслужават да бъдат 
споменати, за да се даде една по-пълна картина на епохата. Но може да 
се възрази, че изучването на тези писатели не е предвидено в училищна-

 9 Георги С. Раковски (1821–1867) – български революционер, поет, писател, 
историк от епохата на Възраждането. Той поставя основите на организираната 
националноосвободителна кауза. Автор на „Предвестник Горскаго пътника“ (1856), 
„Горски пътник“ (1857), „Българска старина“ (1865) и др. (бел. ред.).

 10 Петко Рачов Славейков (1827–1895) – една от най-видните фигури на Българското 
възраждане. Поет, писател, журналист, преводач и общественик. Издава следните 
периодични издания: „Гайда“ (1863–1867), „Македония“ (1866–1872), „Шутош“ (1873–
1874), „Костурка“ (1874), „Ружица“ (1871), „Пчелица“ (1871), „Читалище“ (1872–1873), 
„Звънчатий глумчо“ (1872). Автор на поемата „Изворът на белоногата“ (1873) (бел. ред.).

 11 Добри Чинтулов (1822–1866) – български поет, композитор и учител. Посещава гръцко 
училище в Сливен, учи във Велико Търново, в Букурещ, Одеса. Работи като учител. 
Автор на революционни стихотворения, които бързо се превръщат в популярни песни. 
Сред тях са „Къде си, вярна ти любов народна?“, „Вятър ечи, Балкан стене“, „Стани, 
стани, юнак балкански…“ и др. (бел. ред.)

 12  Райко Жинзифов (1839–1977) – български поет и публицист от епохата на Възражда-
нето. Учи в Прилеп, а след това в Одеса. През 1863 г. издава книгата си „Новобългарска 
сбирка“ (бел. ред.).

 13 Добри Войников (1833–1878) – писател, драматург, основоположник на българския 
театър, журналист, театрален критик. Има значителни приноси във възрожденската 
драма и театър. Автор на исторически драми, на  комедията „Криворазбраната цивили-
зация“ (1871). Като педагог издава учебни помагала и ръководства; автор е на „Кратка 
българска граматика с упражнения“ (1864), „Българска грамматика за пьрвоначалнн 
ученици“ (трето изд.1869). Учебниците му са съобразени с новите тенденции в обра-
зованието на XIX век (бел. ред.).

 14 Васил Друмев (около 1840–1901) – български учител, писател и драматург от епохата 
на Възраждането. Ученик на Сава Доброплодни. Учи в Одеса. Автор на повестите 
„Нещастна фамилия“ (1860), „Ученик и благодетели“ (1864–1865), както и на драмата 
„Иванку, убиецът на Асеня I“и др. (бел. ред.).

 15 Райно Попович (1873–1858) – български учител и книжовник от епохата на Възраж-
дането. Основава Елино-българско училище в Карлово. Преподава като учител в 
Котел, Карлово, Жеравна и Пловдив. Някои от най-значимите фигури за Българското 
възраждане са негови ученици – Г. С. Раковски, Петър Берон, Гаврил Кръстевич и др. 
(бел. ред.).

 16 Христаки Павлович (1804 –1848) – български учител и писател от епохата на Възраж-
дането. Учи в Дупница, а впоследствие и в Рилския манастир, в Мелник и Сяр. Работи 
като библиотекар и учител. Сред съчиненията му са: „Аритметика, или научна числи-
телница“ (1833), „Общополезен писмовник“ (1835) „Месецослов“ (1835) и др. (бел. ред.)

 17  Константин Огнянович (1789–1858) – български просветител със сръбски произход 
от епохата на Възраждането. Работи като учител във Враца и Габрово. В Цариград през 
1842 г. издава „Календар за лето 1843“ (бел. ред.).
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та програма? Защо тогава е дадено място на Сава Доброплодни18, който 
също така не е предвиден за изучване и който, свързал името си с Друмева 
и Войникова, стои далеч по значение от първите трима?

Объркала и неизяснила своите посоки, авторката оставя големи не-
пълноти в историята си, при това важни, досежно общата постройка и 
досежно19 отделни писатели. Тя почва направо с нашето Ранно възраж-
дане, без да изяснява същественото в него, изброява фактите му и ведна-
га минава върху Паисия – за първите зори на нашето Възраждане едвам 
отделя 3–4 листа. Общото състояние на българския народ по това време 
– икономическо, културно, политическо – не е разкрито ясно на читате-
ля. След Паисия20, А. Михайлова нарежда писателите на новото време, 
без да изясни прехода от стара към нова литература, като минава мълком 
и край много факти: католишка пропаганда, гръцки замисли, условия за 
литературата след Софрония, печатници, сръбско, гръцко, руско и пол-
ско влияние, елинисти21 и русофили22, роля на някои обществени среди за 
идейно и литературно развитие, литература и критика, развитие на бъл-
гарски стил и пр. Непълен и непрегледен е очеркът за език и правопис, за 
българското стихотворство до Славейкова – в първия не се споменава за 
Хр. Павловича, за К. Фотинова23 и др., а във втория – за А. Кипиловски24 
и Найден Геров25 (неговата „Стоян и Рада“, 1845), които имат по-голямо 
значение за развоя на българския стих, отколкото Еротей и Никифор на-
пример. Същите недостатъци могат да се посочат и в скиците за черков-
ната борба, за театъра, за периодичния печат. Авторката не е споменала 

 18 Сава Доброплодни (1820 –1894) – възрожденски просветител и писател. Учи в Цари-
град, работи като учител в Котел и Шумен. Превежда и пише пиеси; издава „Писмен-
ник общеполезен…“ и др. Сред учениците му са: Васил Друмев, Илия Блъсков, Добри 
Войников и др. (бел. ред.).

 19 досежно (книж.) – относно, що се отнася до (бел. ред.).
 20 Паисий Хилендарски (1722–1773) – български монах от епохата на Възраждането, 

просветител. Автор на една от най-значимите книги на тази епоха, която според преоб-
ладаващите изследвания бележи нейното начало – „История славянобългарска“ (1762) 
(бел. ред.).

 21 елинист – поклонник и привърженик на елинската (гръцката) култура (бел. ред.). 
 22  русофил – поклонник и привърженик на руската литература и култура (бел. ред.). 
 23 Константин Фотинов (около 1790–1858) – възрожденски публицист, книжовник. Из-

дава първото българско списание „Любословие“ – пробният брой излиза през 1842 г., 
цялото излиза през 1844; превежда Библията съвместно с Ел. Ригс (1857 г.) (бел. ред.).

 24 Анастас Кипиловски (1802 – 1870) е български книжовник от времето на Възражда-
нето. Учи в Котел при Райно Попович, а след това в Кишинев. Владее румънски, руски, 
турски, гръцки и немски. Интересува се от българската културна история под влияние 
от Юрий Венелин. Той е един от първите наши стихотворци (бел. ред.).

 25 Найден Геров (1823–1900) – български общественик, писател, езиковед, фоклорист и 
учител от епохата на Възраждането. Автор на поемата „Стоян и Рада“. По негова ини-
циатива на 11 май 1851 г. се чества празникът на св. св. Кирил и Методий. След Осво-
бождението приживе и посмъртно излизат томовете от неговия „Речник на българския 
език“ (бел. ред.).
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по-важни съчинения на мнозина писатели, а в случаите, дето споменава, 
на много от тях пък не посочва годината на издаването им, та читателят 
не може добре да се ориентира за хронологията на българската книга, за 
историческото възникване на идеи и течения. На някои писатели (Чин-
тулов и др.) не е посочена годината на смъртта им, а на други – рождената. 
За Ботева се казва, че се е родил на 24 декември, „в деня на Спасителя“, а 
не се посочва направо годината.

Голяма непълнота се забелязва и в библиографските посочвания – за 
едни писатели се дават източници, за други – не, а освен това, дето ги има, 
там са пропуснати много, някои от които са много важни, защото хвърлят 
светлина както върху развитието на литературата изобщо, така и върху 
отделни писатели и творчеството им. Затова библиографските сведения 
имат повече случаен характер.

Разкъсала писателите, необединила ги в идейната съдържимост на 
времето, А. Михайлова не успява да им даде сполучливи, ярки, макар и 
в едри линии, образи, силуети. Така образът на Паисия е смътен, неза-
кръглен, необхватен. Тя се е задоволила да предаде само съдържанието 
на „История славеноболгарская“, без да изтъкне какви главни идеи про-
зират в нея, как се характеризира нейната вътрешна атмосфера, как се 
отразява в нея личността на народния будител и пр. Такива са характе-
ристиките на Софрония, на Пейчиновича26, Кърчовски27, Венелина, Ап-

 26 Кирил Пейчинович (ок. 1771–1845) е български монах и книжовник от епохата на 
Възраждането. Той е един от първите дейци, които се борят за пробуждането на юго-
западните български земи; развива активна образователна и проповедническа дейност. 
Автор е на един от най-ранните поетически опити в годините на Възраждането, наречен 
„Епитафия“. Издава книгите с религиозно съдържание: „Огледало“ (1816) и „Утешение 
грешним“ (1840) (бел. ред.). 

 27 Йоаким Кърчовски (1750 –1820) – български духовник, просветител и учител от епо-
хата на Възраждането. Създава някои от първите български печатни книги: „Слово 
исказаное заради умирание“ (1814), „Повест ради страшнаго и втораго пришествия 
Христова“ (1814) и др. (бел. ред.).
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рилова, Н. Рилски28, К. Фотинова, Н. Бозвели29, Вазова30, Славейкова и др. 
Строежът на всички почти характеристики е шаблонен. Те не изтъкват 
характерни моменти у писателя, а са повечето непълни, повърхни, раз-
лети, с общи места, без строга системност. Причината на това трябва да 
се търси и в слабия и незначителен анализ на произведенията – той се 
състои главно в излагане на съдържанието им и няколко общи фрази вър-
ху тяхната художествена обработка (произведенията на Ботева, Караве-
лова31, Вазова, Славейкова32, Тодорова33, Страшимирова34 и пр.). Дори на 

 28 Неофит Рилски (светско име Никола Поппетров Бенин) (ок. 1793–1881) – български 
педагог, филолог, преводач, книжовник, музиколог, проповедник, духовно-църковен и 
обществен деец; енциклопедист. Автор на „Болгарская граматика“ (1835), пръв учител в 
Габровското училище, въвежда взаимоучителния метод. Заедно с Христаки Павлович 
той се смята за един от основателите на учебната литература през ХІХ в. За нуждите 
на училищто в Халки Н. Рилски съставя своята „Христомаθїѧ славѧнскаго ѧзыка“, 1852. 
К. Иречек го нарича „патриарх на българските учители и педагози“ (бел. ред.).

 29 Неофит Бозвели (ок. 1785–1848) – виден възрожденски книжовник и неуморен деец за 
духовната свобода на българите през ХIX  век. Активен борец за самостоятелна бъл-
гарска църква, изпращан на заточение, в Атон 1841–1844 г. и 1845 г., където прекарва 
последните три години от живота си. Най-значимата му творба е диалогът „Мати Бол-
гария“, отпечатан едва през 1874 г. Главна част от литературното му дело са неговите 
диалози, в които е отразена борбата му за национално самоопределение на българите. 
Автор е съвместно с Ем. Васкидович на „Славеноболгарское детоводство за малките 
деца...“ в 6 части (бел. ред).

 30  Иван Вазов (1850–1921) е виден български поет и писател. Автор е на някои от най-зна-
чимите за формирането на националното ни самосъзнание произведения, сред които са 
одите от „Епопея на забравените“ (1881), повестите „Немили-недраги“ (1881), „Чичовци“ 
(1885), романът „Под игото“ (1894) и др. (бел. ред.).

 31 Любен Каравелов (ок. 1834–1879) – български писател, революционер и общественик. 
Образова се в училището на Найден Геров в Пловдив, учи две години в гръцко учили-
ще, а след това в Одрин. Слуша лекции в Московския университет. Публикува статии 
в периодиката, пише повести, сред които са „Неда“, „Сирото семейство“, „Българи от 
старо време“, „Мамино детенце“, „Хаджи Ничо“ и др. Редактира „Свобода“ (1869–1873), 
а след това съвместно с Ботев редактират в. „Независимост“ (1873–1874), (бел. ред.).

 32 Пенчо Славейков (1866–1912) е един от най-известните български поети. Следва фи-
лософия в Лайпциг, член и основен идеолог на кръга „Мисъл“. За кратко е директор на 
Народния театър и Народната библиотека. Неговите книги – „Епически песни“ (1907), 
„Сън за щастие“ (1906), „Кървава песен“ (1911–  1913), „На острова на блажените“ (1911) 
– повлияват поколения български поети (бел. ред.).

 33  Петко Тодоров (1879–1916) е български драматург, писател и поет. Част е от кръга 
„Мисъл“. Дебютира със стихове, но своето име утвърждава с драмите („Зидари“, „Са-
модива“, „Змейова сватба“ и др. – част от тях излизат в книга през 1910 г.) и идилиите 
(публикувани в книга през 1908 г.). Несретничеството в произведенията на Тодоров се 
превръща във възможност за индивидуализация и духовно извисяване на персонажите 
(бел. ред.).

 34 Антон Страшимиров (1872–1937) – български писател и общественик. Автор на раз-
кази, повести, романи, на народоведски проучвания, на пътеписи и очерци. Редактор 
на сп. „Наши дни“ (1921) и в. „Ведрина“ (1926–1927). Сред известните му произведения 
са сборникът с разкази „Смях и сълзи“ (1897), драмите „Вампир“ (1902) и „Свекърва“ 
(1906), романите „Хоро“ (1926) и „Роби“ (1930) и др. (бел. ред.).
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много произведения съдържанието е предадено разхвърляно, разкъсано, 
с пропуснати съществености, та не оставя здраво и трайно впечатление 
у читателя. Вместо да предава съдържанието на Ботевите стихотворения 
например, които са толкова известни, много по-добре щеше да бъде, ако 
отделеше повечко място за съдържанието на ония произведения, които 
се рядко срещат и малко четат, но имат значение за историята на нашата 
литература.

С казаното дотук не се изчерпват недостатъците на книгата – в нея 
има и фактически грешки. Още в началото ѝ стои заглавието: „Тъмно 
робство“. Дали авторката е прегледала всичко писано върху българската 
литература? В „Начало на Българското възраждане“ от Б. Пенев35 мно-
го ясно е казано, че пламъкът на българското национално самосъзнание 
не е угасвал. Последните изследвания върху Италианското възраждане 
показаха, че Средните векове на Запад не са били толкова тъмни, както 
се мислеше по-рано, че в утробата им са се крили много от зародишите 
на Новото време. Същото може да се каже и за нашето „тъмно робство“. 
Защо е употребено това заглавие, още повече, че Паисий се схваща като 
резултат, а не като случайно явление? Съдържанието на дамаскините е 
изчерпано с две-три думи – „сборник от апокрифи и легенди“, а за езика 
им е казано, че е „говоримият прост български език“, без да се загатва за 
някакво чуждо влияние върху него. По-нататък авторката повтаря ста-
рата легенда, че Паисий се срещал с Раича36, и предполага, че срещата е 
„повлияла силно върху него да напише и той история на своя народ“. Отде 
взема данни за срещата между двамата южнославянски будители? Тя е 
чела, както заявява, „Паисий Хилендарски“ от Б. Пенева, знае сигурно, че 
там се отхвърля доказано тази легенда, и пак ѝ отрежда място в книгата 
си. Тя или има свое мнение, което не мотивира, или несъзнателно е из-
паднала в заблуждение. От същия характер е и твърдението ѝ, че Паисий 
е „написал своята история“ в Зографския манастир. Ала чутният атонски 

 35 Боян Пенев (1882–1927) e виден български критик и литературен историк. Професор в 
Софийския университет. Научните му интереси са разностранни – изследва българската 
предосвобожденска и следосвобожденска литература. Занимава се с българо-полските 
и българо-чешките културни контакти. Сътрудничи на сп. „Мисъл“, „Златорог“, „Демо-
кратически преглед“ и др. с научни изследвания, но и с остро полемични текстове. Със 
своята статия „Посоки и цели при проучването на новата ни литература“ (1910) задава 
нов концептуален подход към литературната ни история. Посмъртно издадените му 
лекции „История на българската литература“ (в четири тома, 1930–1936) са основен 
учебник за поколения български литературни историци  (бел. ред.).

 36 Йован Раич (1726–1801) е сръбски богослов, историк и просветител. Завършва Ду-
ховната академия в Киев (1763–1765). Замонашава се през 1772. Автор на значимата за 
Българското възраждане четиритомна „История разных славенских народов наипаче 
болгар, хорватов и сербов“ (1794–1795). Съчинението е преведено на руски и издадено 
в Петербург през 1795 г. Според някои изследователи Йован Раич познава и контактува 
с Паисий Хилендарски. (бел. ред.).
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монах я опровергава в послесловието на своята история, отдето правим 
заключение, че историята си той е написал в Хилендар, а в Зограф, като 
вмъкнал в нея новонамерени там данни, ѝ е дал завършена редакция.

Неоснователно и смело е твърдението ѝ, че в душата на Априлова „ста-
нал цял преврат“, като прочел Историята на Венелина. Превратът у Вене-
лина е подготвен от по-рано и трябва да се разглежда като процес, а не 
като внезапен момент.

На някои места са посочени неверни дати. Доста е да отбележим след-
ните: „Книга сия зовомая огледало“ на К. Пейчиновича е излязла не в 1865 
г., а в 1816; Пенчо Славейков е починал не в 1911 г., а в 1912.

Някъде се срещат и пресилени твърдения. Не е право и точно да се 
схваща езикът на Н. Бозвели, по отношение на всички негови съчинения, 
напълно като славянобългарски: необосновано е да се приеме, че Пеша-
ков е боравил с тоническо стихосложение, едва ли би могло да се мисли, 
че той е владеял неговите принципи.

Срещат се и противоречия. По въпроса за смъртта на Братя Милади-
нови37 А. Михайлова казва, че те били отровени от гръцката патриаршия, 
и – веднага след това, – че се поминали от тиф (стр. 43 – вероятно по Ив. 
Шишманова), като прибавя в скоби, че Константин, „според някои бил 
отровен“.

На много места има неправилно предадени имена: Герцен (а после Хер-
цен), Деничич вместо Доничич, Контемир вм. Кантемир (сигурно печат-
ни грешки), „Из мрътвого дома“ вм. „Из мртвог дома“38, „Когато лилякът 
цъвти“ вм. „Люляка ми замириса“39, „Каменградския Платон“ вм. „Камен-
градския Плутарх“40, „Изпровождане на едного българина“ вм. „Изпрово-
дяк на едного българина41“.

Тук-там се смесват периодите на литературното развитие, другаде по-
грешно се посочват източниците: цитира се Б. Пенев, а цитатът се при-
писва на Б. Ангелова42 (139 стр.).

 37 Димитър Миладинов (1810–1862) и Константин Миладинов (1830 – 1862) – български 
просветители и фолклористи от епохата на Българското възраждане. През 1861 г. излиза 
в книга с подкрепата на Й. Щросмайер в Загреб резултатът на тяхната фолклористична 
дейност – „Български народни песни“ (бел. ред.).

 38 Произведение на Любен Каравелов от 1871 г. (бел. ред.).
 39 Стихосбирка на Иван Вазов от 1919 г. (бел. ред.).
 40 Произведение на Пенчо Славейков (бел. ред.).
 41 Изпроводяк на едного българина из Одеса“ – стихотворение на Добри Чинтулов (бел. ред.).
 42 Божан Ангелов (1873–1958) – български учител, литературен критик и историк, дирек-

тор на Народния театър (1909–1911; 1918–1920) и на Народната библиотека (1923–1928). 
Сред книгите му са: „Средновековна литература“ (1914), „Исторически очерк на старата 
българска литература от началото до Паисия“ (1923), „Исторически очерк на новата 
българска литература от Паисия до днес“ (1924; 1933) и др. (бел. ред.).
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На много места А. Михайлова проявява некритично отношение към 
известни факти, неразбиране и липса на вкус. Не е оправдано от духа на 
епохата преди Освобождението да разделяме по чисто механичен прин-
цип тогавашните дейци според отношението им към начина и средства-
та за постигане политическа независимост на „външни“ и „вътрешни“, 
вместо на просветители и революционери. Тя смята Жинзифова, Кара-
велова и Раковски за поети, когато всъщност те не са такива. На няколко 
места (86, 87, 117) твърди, че „ужасните сцени“, „отрицателните типове“, 
„грубите положения“ са несъвместими с художествена стойност и есте-
тична наслада, защото упражнявали гнет върху душата, а забравя, че ако 
излезем от нейното схващане, ще трябва да отречем много и много пи-
сатели, на които произведенията са безсъмнено художествени ценности. 
Несериозни са схващанията и твърденията, че стихотворението на Ка-
равелова „На Раковски“ е „едно от малкото хубави негови творения“; че 
„Грамада“ на Вазова се доближава до народната поезия; че Д. Чинтулов 
се е влиял от народната поезия и народната реч; че Славейков, старият, е 
изиграл у нас ролята на Пушкина в Русия; че „началото на нашата драма 
поставя Д. Войников“ (тогава за начало на нашата поезия трябва да при-
емем Д. Попски43?); че „Кървава песен“ е „битова поема“; че „Българи от 
старо време“ на Каравелова няма недостатъци; че форма и стил са рав-
нозначни понятия; че „поетичната форма на Каравеловите творения се 
основава главно върху обикновени сравнения из всекидневния живот“; 
че Вазов принадлежи към „реалната школа“; че има „писатели на стихове“ 
и пр.

Доколко А. Михайлова не е могла да се справи със суровия материал 
като градиво, показва обстоятелството, че нейната книга не е издържана 
откъм език и стил. По стила се познават заемките и влиянията от други 
автори, които със свои трудове засягат историята на българската литера-
тура. Тя не е могла да претвори прочетеното, да го обжегне44 със своя дух 
и да го излее в своя реч – да оставим настрана проумяването и осветле-
нието на литературните явления. Внимателното око ще съгледа на много 
места пришивките и кръпките – и затова цялата работа почти има харак-
тер на несполучена компилация. Така ще си обясним и грешките, и слабо-
стите, и сравнително добрите страни на ръководството ѝ в някои случаи. 
Тъй например параграфите, които се отнасят до началото на Българското 
възраждане, стихотворството на П. Р. Славейкова, театъра в България, 
житието на Софрония, биографията на Раковски, на Д. Войникова, очер-
ка за П. Р. Славейкова, за Любен Каравелова, за Райко Жинзифова, ли-

 43 Димитър Попски (втората половина на XVIII и началото на XIX век) – български кни-
жовник и поет от епохата на Българското възраждане (бел. ред.).

 44 обжегна (книж.) – преносно, обжаря, придам пламък, душа, облъхна (бел. ред.).  
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риката на Пенчо Славейкова и др., де повече, де по-малко, са писани по 
Б. Пенева. На много места тя сигурно се е водила по студентски записки. 
Ако това е вярно, не смята ли А. Михайлова, че тук има непочтеност? Ха-
рактеристиките на К. Фотинов и Н. Бозвели са писани по Ив. Д. Шишма-
нова45, разборът на „Горски пътник“ е правен по М. Арнаудова46, на „Под 
игото“ и на „Кървава песен“ – по Б. Ангелова, класификацията на моти-
вите у Ботева е сторена по д-р Кръстева, характеристиката на Яворова – 
по влияние от Вл. Василева47, биографията на Ботева – по Клинчарова48, 
скицата за периодичния печат – по Йордан Иванова49 и пр. Заеманията 
отиват дотам, че в ръководството се срещат нявга дори чужди изрази, а 
не само идеи, факти, общи насоки. Де остава тогава „самостойната рабо-
та“ на авторката?

Като не е смогнала да се справи с материала, да го премели през ком-
бинаторно и конструктивно въображение, тя не е успяла да бъде сбита, 
категорична и прецизна в изложението си. Дори често отбелязва един и 
същ факт няколко пъти. За да бъдем кратки, ще посочим следните случаи: 
на стр. 47 съобщава, че „Иванко“50 е излязла от печат през 1872 г., а 10–
12 реда след това, на същата страница, повтаря още два пъти посочения 
факт; смъртната година на Н. Рилски и на Братя Миладинови я отбелязва 
на две места (стр. 33 и 35 и стр. 33 и 43).

 45 Иван Шишманов (1862–1928)- един от най-видните български  хуманитаристи. Учи 
във Виена, в Йена и Женева. Защитава докторат в Лайпциг. Той е един от основателите 
на Софийския университет и професор по литература в него. Основава и редактира 
„Сборник за народни умотворения, наука и книжнина“ (1889–1902), редактор е и на сп. 
„Български преглед“ (1893-1900). Автор на редица трудове в областта на филологията 
и етнографията (бел. ред.).

 46 Михаил Арнаудов (1878–1977) е български литературен историк и фолклорист. Про-
фесор в Софийския университет. Редактор на едно от продължително излизалите спи-
сания от междувоенните години – „Българска мисъл“ (1925–1944). Автор на значими 
за българското литературознание изследвания, сред които: „Увод в литературната 
наука: Задачи, история, съвременно състояние“ (1920), „Психология на литературното 
творчество“ (1931), изследвания за отделни възрожденски автори и др. (бел. ред.).

 47 Владимир Василев (1883–1963) – български литературен критик и редактор. Учи право 
в Софийския университет, но се занимава с литературна дейност. Публикува в „Българ-
ска сбирка“, „Мисъл“, „Демократически преглед“. Редактира сп. „Златорог“ (1920–1943). 
Пише статии, студии и отзиви върху българска литература (бел. ред.).

 48 Иван Георгиев Клинчаров (1877–1942) – български политик и публицист, който е съста-
вител и един от авторите на статии в „Литературен алманах“, печатан в печатница „Нова 
мисъл“. Автор е на множество статии и книги, посветени на български възрожденци, 
като например „Христо Ботйов – биография“ (1910), „Васил Левски – Дяконът, живот 
и революционна дейност“ (1924), „Любен Каравелов“ (1925) и др. (бел. ред.).

 49 Йордан Иванов (1872–1947) – значим български литературен историк и фолклорист. 
Откривател на оригиналния текст на „История славянобългарска. Издава и редица 
други открити от него ръкописи в „Български старини из Македония (1908). Изследва 
и богомилството в „Богомилски книги и легенди“ (1925) (бел. ред.).

 50 Възрожденска драма от Васил Друмев (1870) (бел. ред.).
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И в педагогично отношение книгата не може да се гордее. Тук авторка-
та е искала да отличи своя учебник от останалите. И затова дава библио-
графски данни (не навсякъде, и то – непълни, случайни, както се каза) и 
извадки, сложени в края на книгата, от по-стари и редки съчинения, кои-
то се разглеждат в историята на литературата. Ала тия данни, тъй както 
са отбелязани, и при общите недостатъци на ръководството, нямат почти 
никакво значение за ученика, а извадките (и тук няма ръководен прин-
цип: позивът за напечатването на Неделника и откъслекът от одата на Д. 
Попски са поставени веднага след Софрония, вместо в края на книгата) не 
са системни, не са пълни, в смисъл, че не всичко, което би трябвало да се 
даде, е дадено – те сякаш повечето случайно са подбрани, без определена 
насока и цел. Както е написан, учебникът не може да пробуди у учени-
ка активна творческа мисъл, да подтикне волята му към самостойни из-
дирвания и проучвания, да разискри любов към родната литература. Той 
по-скоро би се приучил на умствена леност, защото ще знае, че всичко му 
е дадено наготово, би се отклонил от правилните насоки за художествен 
анализ, като има за случая пред себе си примера на А. Михайлова. Като не 
е дала една ясна картина за историческото, културното и литературното 
развитие на българския народ преди Освобождението, като не е изтъкна-
ла добре идейната атмосфера на времето, неговия дух, оня негов светъл 
девиз, който биде протръбен от Паисия и поддържан от всички след него, 
– „на ползу роду болгарскому“ – и който свети като пътеводна звезда на 
българското небе до последния момент на робството, с това тя е отнела 
дълбокото възпитателно значение на своята „История на новобългарска-
та литература“.

Накрая трябва да отбележим, че у авторката няма добър усет за бъл-
гарска реч. Тя казва, че иска да даде „популярно изложени знания“, а за-
бравя, че който излиза от така предпоставена цел, трябва да бъде ясен, 
точен, съвършен в речта си, без да се принизява до нивото на тези, за кои-
то пише. – На много места в ръководството откриваме тавтология (10, 
25 стр.), нарушен строй на речта (27, 120), объркани глаголи и времена – 
разбира се, не поради някакви художествени изисквания (10, 30), непра-
вилно свързване и неправилна конструкция на изреченията (11,3,25, 43, 
65, 109), неправилна употреба на предлози (3), излишно членуване (10), 
недомислия (5, 28, 109, 112, 122, 137, 141, 195 и пр.). Трябва да отбележим 
непълната пунктуация и множеството печатни грешки (като напр. „чеш-
мата краледворски ръкопис“, 75 стр.), които доста дразнят.

Поднасянето на това ръководство в тоя му вид – е една голяма дързост.
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Огнище: Месечно литературно обществено списание,  
Год. III, 1921, №2, с. 52-59

НЕВОЛЯТА У СЛАВЕЙКОВА1

Неволята е един от най-характерните, дълбоки и съдържателни мо-
тиви на Славейковата поезия. Този мотив се подхваща непосредно 

из вътрешния живот на поета още през ранния период на неговото твор-
чество, извива през няколко уломки2 и избива и в последните негови про-
изведения. И важното е, че той еволюира, нюансира се и в своите крайни 
моменти стига до голяма раздвоеност. Мотивът засяга външна несгод-
ност3, схванатост и условност и неделимо физическо и душевно страда-
ние. Затова той е в доста тясна, органическа връзка с мотива – страдание-
то като източник на висш живот, на висша духовност, като пречистителна 
и възвисителна стихия. Главен момент тук играе неволята на тялото, раз-
стройствата и терзанията на плътта и техните отражения върху неспо-
койната душа.

Биографските данни за Славейкова ни разкриват историята на него-
вата външна неволя. Една зимна вечер, 18-годишен, той заспива на леде-
ната пързалка – и едвам бива пробуден за живот. Заболява от тиф, бори 
се със смъртта, после има паралич на гръбначните центрове и в резултат 
–  болни нозе. В своето стихотворение „Автобиография“ той сам казва за 
себе си – „не с лира в ръка, а с тояга небесното чедо върви по световния 
път“4. Физическите страдания не стихват от 1838 до 1891 год. Те, спрег-

 1 В статията Борис Йоцов разглежда литературната интерпретация на неволята в произ-
ведения на Пенчо Славейков от книгите „Сън за щастие“, „Епически песни“, „На Острова 
на блажените“. Критикът акцентира върху неволята като биографичен факт, но и като 
художествен избор на Пенчо Славейков, който чрез нея иска да покаже възможностите 
за възвисяване и „окриляване“ на човешкия дух. Чрез анализа си Йоцов утвърждава една 
от основните тези в Славейковата представа за естетическия индивидуализъм. Б. Йоцов 
доразгръща тази концепция десетина години по-късно в значително по-обхватната си 
студия за Пенчо Славейков, публикувана в т. 5 на редактираната от Михаил Арнаудов 
История на българската литература, „Библиотека „Български писатели“ (1929), вж и в 
настоящия том (бел. ред.).

 2  уломка (остар., рус.) – отломка, парче от нещо (бел. ред.). 
 3 несгодност (остар.) – неволя,  неудобство (бел. ред.). 
 4 Графично цитатът е оформен така: „Не с лира в ръка – а с тояга / небесното чедо върви 
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нати с вътрешни движения, са доста силни. Поетът често е навестяван от 
лекари – той е ту в тази болница, ту в онази клиника, ту му горят гърба 
(гл. „Делото по изгарянето на Денчо Тюфекчиев“, София, 1896 год.5), ту 
му правят всевъзможни масажи, и, като неизлечим болник, той дотегва 
на себе си. И близки, и чужди живеят с вярата, че той е „жив мъртвец“6. 
Лекарите очакват края на земния му път. И цели 23 години (гл. очерка на 
Славейкова за Иво Доля7) той чака да се сбъдне прокобата им. И до края 
на живота си той се лекува при наши незнайности8 и европейски знаме-
нитости – изтезава се, мъчи се, но остава с недъгави нозе (гл. спомените 
на Екатерина Каравелова за Пенча, сп. „Съвременна мисъл“, 1912 год., IV 
кн.)9.

По това време, когато Славейков ходи във Виена (86 год.), Париж (90 г.) 
и стои в Лайпциг и Берлин (92–98 год.), започва неговата активна литера-
турна дейност. През 1888 – 1891 год. той създава своите поеми „Успокое-
ний“ и „Сis moll“ –  автобиографични в основата си, със силна субективна 
лирична нота. В образа на Ленау и Бетховена, изтерзани в неволя, Сла-
вейков затваря свои лични, интимни преживявания, предизвикани от не-
говата собствена участ – затова тези две поеми имат голямо значение за 
вътрешната и външна история на неволята у Славейкова.

Първият момент от развитието на неволята като мотив е набелязан 
главно в „Успокоений“ и първата половина на „Cis moll“. В своята „Авто-
биография“, като се представя с патерица в ръка (значи загатва за своя не-
дъг), Славейков казва, че животът му е „тъжна, но още неизпята песен“10. 
Той ясно съзнава, че е неволник, прояден от „червея на скръбта“11, че не-

по световния път“ (Стихотворението отпада от редакцията на „Епически песни“ от 1907 
г. и от 1917 г.). Цит. по Славейков, Пенчо. „Епика“. София, 2001, с. 177, (бел. ред.).

 5 Става въпрос за изданието на Илия Поплуканов и Димитър Тюфекчиев. „Делото на 
Илия Луканов, Тодор Тотев и Георги Цукев по обвинението им в измъчвание и горение 
Денчо Тюфекчиев, разгледвано в Соф. апелативен съд: Извлеч. от стеногр. протоколи“, 
София: Ив. Г. Говедаров, 1896 (бел. ред.).

 6 Цитат от „Сърце на сърцата“ (Славейков, Пенчо, „Епически песни“, София, 1917, с. 65 
– цитира се по изданието, с което, както се вижда по-късно в статията, си служи Борис 
Йоцов) (бел. ред.).

 7 Вж. „От 1883 до 1906, цели 23 години, поета си е въображавал, че носи някакв наказание 
и страда.“ (Славейков, Пенчо. „На Острова на блажените“. София, 1910,  с. 95), (бел. 
ред.).

 8 незнайност (книж.) – в преносен смисъл неизвестни лица, без всякаква известност и 
репутация (бел. ред.).

 9 Спомените на Екатерина Каравелова за Пенчо Славейков излизат не в кн. IV, а в кн. VI. 
Цитираният фрагмент е на с. 404–405 (бел. ред.).

 10 Точният цитат е: „Животът му тъжна, но ощ неизпяна е песен!“ (Цит. по Славейков, 
Пенчо. „Епика“, 2001, с. 177).

 11 Подобен цитат се открива в „Успокоеният“: „разтрогите на душата страдна, / проедени 
от беззаветна скръб“. (Славейков, Пенчо. „Епически песни“. София, 1917, с. 51) (бел. 
ред.).
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волята му е голяма и едва ли ще се свърши никога. Отношенията между 
разтерзана плът и отпаднал дух са доста интимни. Като Ленау12 той търси 
изход, когато е „хлад в сърцето“ и „пустиня в душата“13. Оттук първона-
чалният образ на неволята е даден у Славейкова в трагично осветление. 
Тя е отрицателна ценност, въплътена жестокост, която носи страдание и 
гибел. Тя затъмнява погледа, довежда до мрачна безизходност, до безна-
деждна скръб. Славейков се изправя пред своя вътрешен взор и се виж-
да „мъртвец приживе“, следен „неотстъпно“ от призрака на своята „чест 
жестока“14. Ленау напразно търси изход от своята безнадеждност в но-
вата разпламтяла любов, в изкуството, в измамата, че „обгорената душа 
от божий плам“15 се възражда в неволите на света. „На земна твар е даден 
земен дял“16 – това е неговата неизбежна орис. Ако не същите, сродни на 
тия преживявания и размисли, е таил в душата си и Славейков. Своята 
душевна трагедия той разкрива чрез думите на нещастния умопомрачен 
поет –

Мъртвец съм аз, когото са случайно 
забравили во гроба да заровят!..
Ще дойде край, но, Боже мой, кога?17

Славейков изхожда от своето лично, дори егоистично чувство – той не 
може да се радва на това, което е радост на други. Изгуби опора на духа, 
той чезне в жажда за смърт. Неволята на Бетховена, глухият „творец на 
хармонията“, ражда тези думи на отчаяние: 

Душа жаднее за покой – покой 
във гроба – на чийто двери няма 
съдбата ни да хлопа, ни зове.18

И така – неволята е страдание, гибел и смърт. Ала затворен „в жесто-
ката борба на своя дух“19, Славейков не затваря взор за света: светли лъчи 
проблясват в затъмненото съзнание. Малцина ли са чезнели в неволя и 

 12 Николаус Ленау (1802–1850) е псевдоним на Николаус Франц Нимбш фон Щреленау. 
Австрийски поет, представител на Романтизма. Води скитнически начин на живот, а 
поезията му е дълбоко емоционална и меланхолична. Страда от душевно разстройство, 
което е подсказано в произведението на Пенчо Славейков „Успокоеният“ (бел. ред.).

 13 Точният цитат от „Успокоеният“ е: „В сърцето хлад, пустиня во душата.“ (Славейков, 
Пенчо, „Епически песни“, 1917, с. 52) (бел. ред.).

 14 Цитатите са от “Cis moll” (пак там, с. 44) (бел. ред.).
 15 Точният цитат от „Успокоеният“ е: „от божий плам душата обгорени“ (пак там, с. 54. В 

изданието от 1907 г. и в по-късни издания е: „от божий плам душата обгорена“ (бел. ред.). 
 16  Пак там, с. 52 (бел. ред.).
 17 Цитатът отново е от „Успокоеният“, а графичното оформление на последния стих е: 

„Ще дойде край, но, Боже мой, кога?...“  (пак там), (бел. ред.).
 18 Цитатът е от поемата “Cis moll”. Графичното оформление на стиха в изданието от 1917 

г. е: „Душа жаднее за покой – покой / во гроба – на чиито двери няма / съдбата ни да 
хлопа, ни зове!“ (пак там, с. 44), (бел. ред.).

 19 Цитатът е от “Успокоеният“ (пак там, с. 52) (бел. ред.).
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пак са намерили цел и смисъл в живота? Слепият Омир20, глухият Бетхо-
вен21, парализираният Хайне22, заседналият на своето легло Пол Скарон23 
и пр.? Поражда се едно бавно, но настойчиво развитие на концепцията за 
неволята. В душата на поета става един процес на изяснение и просвет-
ление, за който нямаме достатъчно поетически документи. Този процес 
на просветление ясно се изразява вече, като завършен почти, във втора-
та половина на поемата „Cis moll“. Просветлението се извършва главно 
по три пътища: от литературно влияние, от примера на бащата и от свое 
лично углъбение. То се импулсира изпърво от влиянието на Тургенева24 и 
Короленка25 (което може да бъде предмет на специално изследване) – сам 
Славейков говори за това в биографията на Олаф ван Гелдерн (Епически 
песни от 1917 год., стр. 6): „Душевният кризис у ван Гелдерн, разведрен 
под влиянието на „Живи мощи“ от Тургенева, се изостря и пречупя с мо-
щта на Короленкова Слепец музикант, оня злочестник, когото чуждата 
неволя възражда за живот, посветен на събуждане „добри чувства в чо-
вешкото сърце“26. Разказът „Живи мощи“, „откровение“ за Славейкова, 

 20 Омир – древногръцки поет – в някои от сведенията се споменава, че е живял през 8. в. 
пр. Хр., но няма единодушие дали е историческа, или легендарна личност. Смята се, че 
е автор на епическите поеми „Илиада“ и „Одисея“. Често е описван като сляп аед (бел. 
ред.).

 21 Лудвиг ван Бетховен (или Бетовен) (1770–1827) – един от най-видните немски компо-
зитори, който твори на границата на Класицизма и Романтизма. В края на живота си 
има сериозни проблеми със слуха. Именно този факт го превръща в герой на поемата 
на Пенчо Славейков „Cis moll“, именувана на тоналността, в която е написано едно от 
най-известните произведения на музиканта – „Лунната соната“ (бел. ред.).

 22 Хайнрих Хайне (1797–1856) е един от най-значимите немски поети, представител на Ро-
мантизма. Страда от парализа. За влиянието на Хайне върху Пенчо Славейков с коментар 
върху тежката житейска съдба на двамата пише още Никола Георгиев в статията: „Един 
почтителен манипулатор на Хайне в България (Опит върху приложната имагинистика)“. 
В: „Мнения и съмнения“. София: Литературен вестник, 2000, (бел. ред.).

 23 Пол Скарон (1610–1660) – френски поет, известен със своите сатири. На млада възраст 
заболява тежко и до края на живота си остава частично парализиран (бел. ред.).

 24 Иван Тургенев (1818–1883) – един от руските класици на XIX век. Пише в руслото 
на реализма. Най-известен е със своите романи, сред които са: „Рудин“, „Дворянско 
гнездо“, „В навечерието“, „Бащи и деца“.  През 1952 г. публикува сборника „Записки на 
ловеца“ – в него е включен разказът „Живи мощи“, към който препраща в статията си 
Борис Йоцов (бел. ред.).

 25 Владимир Короленко (1853–1921) е руски писател и обществен деец с украински про-
изход. Сподвижник е на революционното движение, а неговите остри публицистични 
речи му навличат гнева на царската власт в Русия преди 1917 г. Автор е на художествени 
произведения, сред които „Сънят на Макар“, „Слепият музикант“, както и на автобио-
графичната творба „История на моя съвременник“ (бел. ред.). 

 26 Точният цитат от упоменатото издание гласи: „Душевният кризис у ван Гелдерн, раз-
ведрен под влиянието на Живи мощи от Тургенева, се изостря и пречупя с помощта 
на Короленкова Слепец музикант, оня злочестник, когото чуждата неволя възражда за 
живот, посветен на събуждане „добри чувства в човешкото сърце“, (разредка на автора) 
(бел. ред.).
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поражда и засиля процеса на разведряване, а „Слепец музикант“ го из-
вежда до края и го закръглява. Болната, скованата Лукерия27 и слепият 
Петър28, бедни неволници на живота, дават нравствена сила на Славейко-
ва да надмогне своята неволя. „Светлината, която се пръска над чуждата 
неволя“29, огрява и неговата.

Не по-малко значение има за прояснението на Славейковата душа – а 
и за извисяване на мирогледа му – примера на бащата, неговата борческа 
воля. Пенчо се влияе от баща си и високо го цени. В стихотворението си 
„Баща ми в мен“ той посочва как в душата му неотстъпно звучи заповед-
ният глас на бащата.

. . . Победи световната неволя –
И во живота си бъди ѝ господар!30

Оттук вече чрез лично углъбение лесно може да се преодолява вътреш-
ната борба между мрак и светлина, живот и смърт. Тази борба е обекти-
вирана в поемата „Cis moll“, дето ридае гласът на Бетховена, заедно с гор-
дия плач на Славейковото сърце:

       В смъртта покой ? Дали не малодушие 
За него с своя милкав глас ми шепне?31

И веднага след това проблясва като мълния откровението :
Де гордото съзнание – че грее 
Величие в човешката неволя?32

Този въпрос, избликнал из дебрите на душата, е първият вик за победа 
над неволята. Нещо повече, той е победа: в неволята се крие кълнът на ве-
личието и възвисената чистота на човешкия дух. Тя е фактор във величи-
ето не само на отделна личност, но и на цялото човечество. Оттук – като 
извод: неволята е положителна ценност.

Как се изразява тази ценност за поета и за човека изобщо? 
Най-напред неволята е примирение и вътрешно щастие: 
И с своята неволя примирен
Намерих в нея ази и утеха33 

 27 Лукерия – героиня от разказа на Иван Тургенев „Живи мощи“. След злополука младата 
Лукерия е прикована към легло до края на ранно приключилия ѝ земен път (бел. ред.).

 28 Петър Попелски – герой от повестта на Владимир Короленко „Слепец музикант“. Роден 
сляп, водещ труден живот, в края на произведението Петър печели слава като музикант 
(бел. ред.).

 29 Цитатът е от очерка „Олаф ван Гелдерн“ и в изданието от 1917 г. гласи: „Светлината, 
която ти пръскаш над чуждата неволя...“ (с. 6) (бел. ред.).

 30 Славейков, Пенчо. „На Острова на блажените“. София, 1910, с. 107 (бел. ред.). 
 31 Графично в изданието от 1917 г. цитатът е оформен така:  В смъртта покой?! Дали не 

моладушие за него с своя милкав глас ми шепне?... (с. 44) (бел. ред.)
 32 В изданието от 1917 г. цитатът е оформен така: Де гордото съзнание – че грей  величие 

в човешката неволя?! (пак там) (бел. ред.).
 33 Цитатът е от стихотворението „Скръб“, вж. Славейков, Пенчо. „На Острова на блаже-

ните“. София, 1910, с. 39 (бел. ред.).
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Сякаш отзвук от думите на поета: „Утешавайте с безутешното, дето 
няма утеха с друго...“34.  Отношението на Славейкова към неволята се из-
меня дотам, че тя се схваща като божия благодат. В стихотворението „27 
априлий 1866“ четем: 

. . . с моето рождение 
неволята роди се с мене.
И с нея тръгнах аз по свят, 
и в нея найдох благодат.35

По-нататък: неволята доближава поета до Бога, чрез нея той долавя 
тъмните му тайни, става тълкувател и изразител на неговата воля, раз-
крил духовния си взор „на висша истина глашатай и пророк“36. Може ли да 
не схваща деня на своето рождение, когато се е родила с него предопреде-
лената му сякаш неволя, като благослов на вечния творец?

че тя очите ми отвори 
за туй което Бог говори.37

Оттук – поетът отваря жизнерадостен поглед за света, стига до пълен 
оптимизъм – втория главен момент в развитието на неволята като мотив. 
Неволята е не смърт, а живот. Докато по-рано пораждаше мрачна безна-
деждност, сега буди жажда за живот, обич към живота и прослава за Бога, 
който е отредил в неволя да се живее: търпеливо понасяне терзанията на 
неволята, надмогване над нея и сладко успокоение в чист християнски 
стоицизъм. В „Болния монах“ Славейков е обективирал най-жизнера-
достните трепети на своя дух под сянката на неволята.

Ти повели и аз при теб ще дода.
Но подари ми дни, и още мъка 
Да славя Теб в световната несгода 
безног, недвижен, в немощ и несръка.38 
Дадена е най-висшата форма на радостта от неволята – прославата на 

Бога.
Друга ценност, в която се проявява неволята, това е, че тя възвисява и 

окрилява духа. Болният монах, застинал на своя одър от години, се възви-
сява над всяка скръб и мъка. Бетховен възкръсва като феникс из жаравата 
на своята мъка – той се домогва до висшия слух, чрез който долавя „живо-

 34 Цитатът е от очерка „Олаф ван Гелдерн“ в следното оформление: „Утешавайте се с безу-
тешното, - дето няма утеха с друго…“. В: Славейков, Пенчо, „Епически песни“. София, 
1917, с. 5 (бел. ред.).

 35 Цитатът съдържа две двустишия от първата строфа и две двустишия от втората строфа, 
чийто синтактичен край обаче не е означен с точка, а с тире. (Славейков, Пенчо. „На 
Острова на блажените“. София, 1910, с. 77.)

 36 Цитатът е от „Баща ми в мен“ (пак там, с. 107) (бел. ред.).
 37 Цитатът е от „27 априлий 1866“ (пак там, с. 77) (бел. ред.).
 38 Пак там, с. 77 (бел. ред.).
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та на цялото естество“39. И Славейков ясно съзнава, че „не из очите погле-
да излиза, а на душата из Света Светих“40 – издига се над неволнишката си 
съдба, надживява скръбта си и дохожда до концепцията, че неволята, при 
уединението и углъбението, е извор на поетическо творчество – най-цен-
ния от всички извори. Само в нея Бетховен намира –

за нови чувства нови звукове –
изкуството чрез тях да обнови.41

Възвисен, поетът става избраник на съдбата, той има вече не обикно-
вен „земен“, а „свой особен дял“42, става посредник между Бога и човеш-
ките сърца, изпълнява един висш нравствен закон; не егоизъм – а една 
широка любов към другите, които не виждат, „които живеят от плодовете 
на чуждата мъка“43; става саможертва, той –  „жрец на живота“44, изпълня-
вайки важна културно-историческа роля, най-висшето предназначение 
на човека творец – да възвисява невъзвисените човешки сърца. Неволята 
трябва да роди подвиг – в нея най-ярко се отражава силата на индивиду-
алната воля у поета.

... ти сне
от небесата пламък Прометеев,
да го запалиш в хорските сърца
и, възгорени, да ги възвисиш.45

Оттук вече дохождаме до крайните изводи: неволята, „творческите 
болки на скръбта“46, вдъхновява за подвиг. Тя води към уединение и углъ-
бение, последните – към дело, а делото – към радост и живот в смъртта – 
живот в сърцата, които творецът е вдъхновил и възвисил. Ненапразно П. 
Славейков възпя подвига на нашия народ в своята „Кървава песен“, един 
от най-светлите подвизи, роден в общата народна неволя.

 39 Вероятно Борис Йоцов има предвид стиховете от  „Cis moll“: „Аз чувствам чрез него 
буйний пулс / на общия живот на естеството…“ (Славейков, Пенчо. „Епически песни“. 
София, 1917, с. 45) (бел. ред.).

 40 Графичното оформление на стиховете е: „Не из очите погледа излиза, / а на душата из 
Света Светих.“ (пак там, с. 44) (бел. ред.).

 41 В изданието от 1917 г. вторият стих завършва така: „изкуството чрез тях да обновя... “ 
(пак там, с. 45) (бел. ред.).

 42 Пак там, с. 46 (бел. ред.).
 43 Цитатът е от миниатюрата „На мойте вейки плод, плод един не узря…“ и гласи: „и да 

живеят от трудът, / роден, отгледан с чужда мъка.“ (Славейков, Пенчо. „Сън за щастие“. 
Тутракан, 1907, с. 106), (бел. ред.).

 44 По едноименното стихотворение от „На Острова на блажените“. Славейков, Пенчо. 
„На Острова на блажените“. София, 1910, с. 105-106, (бел. ред.).

 45 Цитатът е от “Cis moll” и в изданието от 1917 г. има следното оформление: …Ти сне 
от небесата пламът Прометеев,/ да го запалиш в хорските сърца/ и възгорени, да ги 
възвисиш.(с. 46). В изданието от 1907 г. вместо „пламът“ стои думата „пламък“, която 
след това е възприета при препубликуването на текста (бел. ред.).

 46 Цитатът е от „Химни за смъртта на свръхчовека“. В: Славейков, Пенчо. „На Острова на 
блажените“. София, 1910, с 138.
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Оттук Славейков дохожда до радостната концепция на живота: жи-
вот–неволя, живот–подвиг и творчество, живот–радост и любов, осно-
вите на неговия мироглед, изразен напоследък така ярко в „Псалом на 
поета“ и „Химни за смъртта на свръхчовека“.
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Златорог: Месечно списание, Год. III, 1922, № 6, с. 383-390

ДОБРИ НЕМИРОВ И НОВАТА МУ ПОВЕСТ „ДЕЛБА“

Неотдавна Добри Немиров поднесе на българския читател нова повест 
„Делба“1, която закръгля общото впечатление от неговото дългого-

дишно литературно труженичество.
Това впечатление се слага при прочита на всички негови работи2: те 

издават, да се изразим с думите на Волински3, не талант, а литературна 
талантливост, и то от твърде малък мащаб. Неговото дело не може да се 
сведе към един жизнено творчески център, не може да се схване като из-
раз на една артистична душа, която би могла да изкупи крупни и малки 
художествени недостатъци4. Никъде у него няма да почувствувате сър-

 1 Първата публикация на повестта „Дялба“ е в два последователни броя на сп. „Демо-
кратически преглед“, г. XV, 1922, № 2, с. 147–166 и № 3, с. 233–251. През същата година 
излиза и като самостоятелно издание: Немиров, Д. Дялба. София, 1922. 62 с. [без пред-
говор]. Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ съхранява един екземпляр с 
посвещение „На Сим. Андреевич. София, 22.04.1922“. Повестта става сюжет за драмата 
на Д. Немиров „Тъмни души“ (1930) (бел. ред.).

 2 Критическата статия на Б. Йоцов е първото обстойно изследване върху литературното 
творчество на Д. Немиров до 1922 г. Досега все още няма цялостна монография върху 
живота и дейността на автора, който като един от „пренебрегнатите класици“ остава в 
периферията на погледа на българските историци и критици. Eдинственото всеобхватно 
представяне на Д. Немиров досега е био-библиографският труд под научната редакция 
на Алберт Бенбасат – Немирова-Тодорова, З., Е. Фурнаджиева, А. Бенбасат. Био-биб-
лиография. С., НБ „Св. св. Кирил и Методий“, 1994. 189 с. Ценна е и мемоарната книга 
от сина на Д. Немиров – Немиров, Е. Д. Немиров: Спомени от един свидетел на неговия 
живот. Предг. и бел. от А.Бенбасат, Й. Каменов. Пл., Хр. Г. Данов, 1986 (бел. ред.).

 3 Леонид Наумович Волински (1913–1969) – псевдоним на Леон Нухим-Волкович Раби-
нович. Роден в Одеса в еврейско семейство, родителите му загиват във Втората световна 
война. Руски писател и художник; публикува редица книги, свързани с живота и твор-
чеството на известни художници – „Седем дни: Повест за спасяване от унищожение 
картините на Дрезденската галерия през 1945 г.“ (1958), „Къща на слънцето“ (1961), 
„Зеленото дърво на живота“ (1963), „Страници на каменната хроника“ (1867) и др. Езикът 
на Л. Волински е есеистичен, изключително образен и автентичен (бел. ред.).

 4 Рецензията на Б. Йоцов е отрицателна, откроени са различните недостатъци и слабо-
сти на Д. Немиров като писател на равнище език, стил, художествено претворяване, 
образна система, психологизация на героите, диалози и др. През 1922 г. излиза и отзив 
от В. Пундев, който също е в духа на засилената критичност (Вж. Пундев, В. Повестите 
на Добри Немиров. – Слово, г. I, № 55, , 19 юни 1922, с. 4)  (бел. ред.).
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дечността, поетическата непосредност на един Елин Пелин, например. У 
Добри Немирова няма нито единно отношение към света и към нещата, 
нито темперамент, затова той няма и свой стил.

Той е много невнимателен към предметната действителност. Струва 
ви се, че третира гордо, високомерно. Всъщност, безсилен е да се справи 
с нея, да ѝ даде художествено изображение. Поради това, в работите му 
рядко се среща поетичен образ, никъде няма да се намери издържана кар-
тина, и нито един пейзаж. Той няма чувство за природа, макар така охот-
но да дава отзиви за пейзажите на наши художници. „Две сили“ и „Кош-
мар“, дето иска да сплете природни картини с любовни преживявания, 
най-ясно потвърждават това. Нещо повече: той не успява да даде и обик-
новено описание, нито на обстановка, нито на предмет. Типичен пример 
– описанието на чифлика в „Роб“ и на вилата в „Кошмар“. Навред прибягва 
до проста изброимост на факти — едновременно е и тук, и там, и горе, и 
долу, наляво и надясно, натрупва зрителни и слухови впечатления, без не-
посредност и свежест. Всичко туй се дължи на отсъствието у него на по-
остра наблюдателност, на слаба фантазия и ограничена духовност. Той не 
може да одухотворява – колчим5 се опита да одухотвори, изпада в наивна 
комичност, в пресиленост и фалш (началото на „Роб“ и др).

Безсилието му да одухотвори мъртвия материал се долавя и в изобра-
зяване на вътрешния свят. Мнозина мислят, че Добри Немиров съзна-
телно отбягва външните украшения, видимостта на нещата, защото него-
вото художнишко6 око е устремено в бездните на душата. Наистина това 
впечатление се изнася и от начина на изобразяването, и от средствата, и 
от метода на психологическото третиране. Оттук и неговото претенци-
озно изкуство. За хубавото желание на автора да създаде нещо като ин-
троспективната7 драма на Роберта Броунинг8 – нашата благодарност. Ала 
желанията не отговарят на творческите му сили. Добри Немиров остава 
роб на действителността, въпреки всичките си усилия да я превъзмогне. 
Ето защо той тръгва по най-слабата линия на съпротива. Той не излиза от 
една непосредно прочувствувана и изживяна действителност, началото 
у него е абстрактната постройка, литературното увлечение, случайният 
каприз на времето и модата. Така си обясняваме защо в работите му няма 

 5 колчим (разг.) – колкото пъти, всеки път когато (бел. ред.).
 6 художнишко (рядко) – художническо (бел. ред.).
 7 интроспективен (псих.)  – основан на интроспекция, на самонаблюдение (бел. ред.).
 8 Робърт Браунинг (1812–1889) – английски поет и драматург; драматичните монолози 

стават повод да бъде причисляван към викторианските автори. Дебютната му стихо-
сбирка е „Полин: фрагмент от изповед“ (1833); остава известен в английската литература 
с епичната поема „Пръстенът и книгата“ (1868–1869). Популярни и ценени  пиеси на 
Р. Браунинг са „Страфорд“ (1837), цикълът „Камбани и нарове № I–VII“ (1841–1845) и 
др. (бел. ред.).
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въздух и почва. Също така – защо изхожда от края на произведенията си 
и там слага техния център на тежест. Чувствуваме как авторът механиче-
ски комбинира, как търси моменти, лъкатуши мудно, с неравен и нечист 
ритъм се движи напред, без художествен такт и без предпазливост, как 
търси епизоди и впечатления, та да закръгли концепцията си и да сведе 
работата си към нейния логичен край. Някога епическият център на про-
изведението ще го намерим в гола абстракция („Две сили“, „Роб“, „Кош-
мар“, „Другият“, „Делба“ и др.). Зарад своите психологически издирвания 
и проблеми, той забравя интригата (в „Делба“ не е толкова забравена), 
изоставя фабулата, не успява да поддържа интерес към разказа, и – става 
досаден.

Отбелязаната безпочвеност и абстрактност личи в избора и разработ-
ката на темите. Струва ви се, че повечето от съчиненията му са на чужд 
автор или пък на такъв, който доста малко е бил на българска земя. По 
мода и увлечение той засяга библейски теми („Естир“, „Слепец“), отноше-
нията между мъжа и жената, особено енигматичните отношения между 
съпруг и съпруга („Мираж“, „Смях“, „Лебедова песен“, „Смърт“, „Самот-
ни хора“, „Тайна“, „Две сили“, „Роб“ и др.), кървавите „нови дни на вой-
ната („Нови дни“, „Разкази на редника“), въпроси от социално значение 
(„Откършен клон“, „Гласът на човека“, „Кошмар“, „Делба“). Обединява ги 
всичките едно качество: психологическата плиткост, идейната беднота и 
елегическата атмосфера.

Най-силно увлечение и най-слаба психологическа проникновеност 
Добри Немиров показва в разказите си из войната. Той не изхожда от 
непосредни наблюдения и впечатления, а така – съчинява по абстракции. 
Пък и литературността му помага: малко по Гаршина9, малко по Вазова, 
по Елин Пелина, по Лермонтова дори, оттук-оттам и разказът е готов. 
Напразно ще търсите в „Нови дни“ нещо ново, а в „Разкази на редника“ 
– нещо реднишко. Нищо военно няма – нито една картина от боя, нито 
бойно настроение, нито особените реакции на душата, индивидуална и 
колективна, сред новите условия на живота, няма дори най-обикновена 
фотографност. Иска да представи радостта на възкръсналия роб, а изпада 
в банално рапортьорство (да беше поне се поучил тук от Вазова); пише 
панигерик10 за генерал Бояджиева, освободителя на Охрид, а се мъчи да 
го скрие под името Камен; иска да надникне в душата на децата, а дава 
тенденция: българите ще победят англо-френците11; раказва сантимен-

 9 Всеволод Михайлович Гаршин (1855–1888) – руски писател; участник в Руско-турската 
война (1877–1878). Първите му творби са още като ученик. Разказите и очерците, об-
народвани в руския печат, са посветени на войната: „Четири дни“, „Аясларское дело“, 
„Из воспоминаний рядового Иванова“, „Люди и война“ (бел. ред.).

 10 панигирик  (грц. лит.) – похвално слово за светец (бел. ред.). 
 11 англо-френци (разг.) – по време на Първата световна война – войските на Антантата 
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тална и прекомична история между ранен войник и влюбена милосърдна 
сестра, за да покаже, че Бог закриля любовта; говори за патриотичния 
жест на Кръстю Мрачината, за да ви разсмее с плоскотата на патриотизма 
си; нахвърля предвзети и скучни характеристики на сръбски пленници и 
пр. („Нови дни“), но не можете да разберете защо е този поток от думи… 
Всичко е тъй официално патриотично, благочинно! Това е така дори и ко-
гато самонадеяно се гмурва в психически бездни. Четете „Разкази на ред-
ника“. Експерименталната психология и психоанализата могат да черпят 
богати материали от неговия вътрешен опит… И ако беше само това, той 
пак би бил търпим. Но тук има изкусна машинация: чрез литературата 
да се прокарат идеи от военните устави, защото авторът иска да избегне 
щастието да вкуси от най-тънкия, най-финия ужас на войната“. Редникът, 
който разказва, не е прост, а интелигентен, знае дори картините на Доре; 
той е херой, патриот, обича родната земя, готов е да умре за нея, ала все 
пак не умира; той издига в култ самоотвержеността и храбростта „на по-
лето на честта“, длъжностите на часовоя; той наставя как да се спаси една 
писмена заповед от ръцете на врага, как да се лети „с устрем по пътя на 
огъня и подема“, ако искаме и в смъртта да живеем, как трябва да „жаду-
ваме гибелта на нашия неприятел“; говори, че Македония е рай, затова 
смъртта за нея е сладка, че македонецът помага на своя брат българин, че 
ангелите се грижат за българския херой; убеждава ви, че англо-френците 
се страхуват от българите, че тях ги опиват, за да атакуват, че те ще заги-
нат в чужда земя и пр., и пр. Всичко има – човешката душа липсва!

По-свободно се третират другите теми. Обаче и тук няма ценни пости-
гания. Дори и там, дето на автора допадат хубави теми. В стремежа му да 
постигне човешката душа, винаги изпъква антагонизмът между замисъл 
и изпълнение. Дори някога няма и замисъл. Той подема библейски теми, 
но не ги разработва в библейски дух, не слага на разрешение ясни худо-
жествени задачи. Само библейските имена на лицата и сцените с Исуса 
не са достатъчни за един библейски разказ. И в двата случая („Естир“ и 
„Слепец“) Немиров не само че не е прочувствувал епохата, не само че не 
знае цената на локалната краска, но не открива дарба за превъплътяване, 
за проникване и в чуждата душа. Това личи и от други разкази – „Ностал-
гия“, „Възкресение“, „Пленници“, „Гастон“, „Джим и Хари“, „Среща“.

Но да се приближим на родна почва. Мъжът и жената, съпругът и съ-
пругата – ето богат материал за психологическа обработка. В едни разка-
зи мъжът е лиричен, в други – комичен, в трети – трагикомичен. В „Смях“ 
от много думи се губи поетическата красота в спомена за Изелина, не е ос-
мислен образът на смешника, който разсмива другите, а себе си не може 
да разсмее. В „Мираж“ едно комично недоразумение извиква трагически 

(Англия, Франция) (бел. ред.).



133

вълнения в лицето на безименния херой, когато то би могло да се даде в 
хумористично изображение – и пак с много сълзи. В „Лебедова песен“ не 
чувствувате ужаса в лебедовата песен на една младост, въпреки печални-
те възпоменания на Невидова и въздишките на Ангелина. В тия три раз-
каза няма конфликти – всичко е загубено в дима на спомените. През тях 
авторът не ни дава поетически фигури и настроения, въпреки че на някои 
места в речта има искрен тон. Обаче в „Тайна“, „Самотни хора“, „Смърт“, 
„На чужда земя“, „Две сили“, „Роб“, дето се задава въпросът, съпрузи ли са 
съпрузите, или чужди хора, се засягат вече конфликти, макар и не остри. 
Трагичното разрешение на поставения въпрос в повечето от тия разкази 
не ни дава право да говорим за трагични конфликти, защото авторът не 
ги е изобразил. Тук жената е неверница, тя нарушава брачния договор, 
но мотивите за това не ги знаем. Тайната е в сърцето на жената и в израза 
на Немирова: „Нали е жена!“ При това тя не е развратна, а романтична. 
Душата я заставя да върши престъпление спрямо себе си и спрямо други. 
Тая именно трагедия на душата я няма в разказите. През тия обикновени 
истории не е разкрито необикновеното в душите на хероите – за тях е 
потребен погледът на писател като Чехова. Защото няма малки и големи 
истории; ако си писател12, и в малките, и в големите ще разкриеш по нещо 
от човешката душа. В „Тайна“ няма ужаса от тайната в душата на съпруга, 
който, като бащата на Стриндберга13, иска да установи дали наистина има 
свой син. Ние не можем да разберем защо мъжът търпи чужд мъж при 
жена си, защо ѝ прощава, защо не желае да надникне в нейната тайна, 
защо е прекадено благ и пр. В „Две сили“ (вариация и развитие на „Лебе-
дова песен“) Немиров иска да се задълбочи, да изнесе един драматически 
конфликт, да постигне психологически проблеми. Четете и си задавате 
въпроси: ако Христина обича Тимова, защо се омъжва за безименния ху-
дожник? Изгубила е вяра в Тимова?

Но не е показано, че Христина обича Тимова. Ако ли пък той я оби-
ча, защо става активен едва след сватбата ѝ? Защо не реагира по-рано, 
а едва чак като се завръща от Виена? Или Христина и Тимов по-рано не 
са чуствували, не са долавяли това, което се е зараждало в глъбините на 

 12 Възможна представа на Борис Йоцов и Добри Немиров за българския писател може 
да се проследи в техни публикувани речи – вж. „Не са малко 25 години, изпълнени с 
необикновени усилия…“ ( Д. Немиров „Две речи за българския писател“). – Дъга, г. V, № 
277, 12 дек. 1938, с. 4, както и в различни статии и слова на Б. Йоцов (Българинът през 
погледа на българския писател. – Философски алтернативи, Год. II, № 5, 1993, с. 62–69; 
Националният подвиг на българския писател. [Слово]. – Мир: Орган на народната 
партия, Год. ХLІV, 13 декември 1938, № 11512, с. 1 и др.)

 13 Аугуст Стриндберг (1849–1912) – шведски драматург и писател; „Бащата“ (1887) е една 
от известните му творби; от драматургията му други важни пиеси са „Майстор Улуф“ 
(1872), „Странстванията на щастливеца Пер“ (1882), „Белият лебед“ (1901), „Игра на 
сънища“ (1902) (бел. ред.).
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душите им? Но тук авторът не е направил никакъв анализ. Не е обяснил 
процеса на възвръщане у Христина към Тимова. Защо тя охладнява към 
своя съпруг? Защо залинява? Ако не обича съпруга си, тя може да го изо-
стави. Ала нейната воля се спира от строгите изисквания на дълга. Хрис-
тина изпада в борба между любов и дълг, между сърце и разсъдък. Ето туй 
са двете сили, покрай които авторът минава слепешком. Оттук и изходът 
от тази борба не е осветен, нито е направен неизбежен. Центърът на ра-
ботата не е задълбочен психологически и тук рухва цялата сграда. Такова 
повърхно14 вътрешно постигане имаме и в „Роб“. Немиров иска да изобра-
зи в лицето на Лаля роба на страстната демонична жена. Но никакъв роб 
няма. Ако Лалю обича жена си, Дона, с мощта на своя сляп инстинкт, той 
не би търпял и не би гледал нейната измяна. Пред него стои дилема: „или 
трябва да издърпа жена си от лапите на тоя звяр (Янко), или да се хвърли 
във вира – едно от двете“. Но той решава (как?) да убие Янка (до края на 
книгата си авторът ни занимава все с това решение), обаче, на два пъти, 
когато, с топор15 в ръка, е готов да премине към действие, той добровол-
но се отдръпва. Кои вътрешни сили спират ръката му? Питайте автора. 
Тъкмо когато горната дилема се разрешава сама, Янко изоставя Дона и 
тръгва с Дешка; когато щастието на Лаля се усмихва, той убива Янка. И 
то – по външен почин, по желание на Дона. Тук Немиров иска да открие 
роба, но горчиво се мами. Защо Лалю отведнъж се съгласява? Внушение? 
Никакво внушение, нито инстинкт – той е в пълна съзнателност. Него-
вата постъпка не е съгласна с вътрешната му природа. Нима съвестта у 
него дреме? Ако е тъй, ако Лалю е без нравствено съзнание, защо у него 
настава такова сътресение, та полудява след извършеното престъпление?

Все такива са постиженията на Немирова и тогава когато, за да стане 
– да се изразим с думите на Пушкина – „с веком наравне“16, плахо подига 
завесата на социални въпроси. Ала да не мислите, че засяга обществени 
отношения, противоречия и пр.? Не, – пак старите психологически про-
блеми, но с по-друга подкладка. В „Откършен клон“ се опитва да даде 
психологията на освободения затворник. Образа на Гецо е схванат вярно 
само от една страна – не знае как да изживее свободата си; иначе е неспо-
лучен. Обаче авторът е успял да внуши, че затворите погубват човека. В 
„Студ“, при обществените различия, при буржоазните предразсъдъци, е 
невъзможна любовта. „Гласът на човека“ е една вестникарска скица, из-
пълнена в сантиментален тон,  за да се покаже човешкото отнасяне към 
човека у падналата жена. С особена стръв се нахвърля Немиров върху 
буржоата в „Другият“ и „Кошмар“. В „Другият“ няма нищо военно, макар 

 14 повърхнен (остар.) – повърхностен (бел. ред.).
 15 топор – брадва (бел. ред.).
 16 с веком наравне (рус.) – в крак с времето (бел. ред.).
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че е писан през войната, макар че хероят е военен, движи се сред военни 
и пр. Авторът иска да изобрази процеса на нравствено прераждане – по 
силата на едно нещастие – в лицето на ослепелия през войната Младен 
Найденов. Но именно този процес не е изобразен. Вие напразно търсите 
„другия“. Не виждате какъв е бил Найденов преди нещастието. Така той 
няма основания да се преражда. Като не може да изобрази движенията 
на неговата съвест, просветлението в съзнанието му, оня момент, когато 
у него заговорва душата на истинския човек, който се домогва до нови 
нравствени принципи, Немиров извежда външен фактор – Страшимир 
Любенов, за да влияе на Младена с екзалтираните си брътвежи. Яко бур-
жоата Младен лесно се преражда, неговият събрат, Людмил Зарибов, в 
„Кошмар“, не може да преодолее предразсъдъците на своето съсловие, не 
може да подчини разсъдъка на сърцето си, не може да приведе в хармо-
ния емоционалната и мисловна страна на съзнанието си. Тук се разраства 
борба, оня „кошмар“, който Немиров иска да представи в художестве-
но осветление. Но де е този кошмар? Вие чакате Людмил да се ожени за 
Мила; Агоп (като в „Едип цар“ – трагично!) разкрива тайната, родството; 
Рубикон е минат… а то: апостолът на революцията, вождът на отрудени-
те, бедните, онеправданите – се отстранява от Мила. Тук е „кошмарът“, 
изобразен на две малки странички така: Людмил сънува страшен сън, от 
вътрешен кипеж тежко се поти и още по-тежко диша. После му минава 
– отведнъж, той студено отсича пред Мила: „Аз ще се оженя за тебе“. Ав-
торът не следи душите, а веднага развързва разказа си. Мила изхлипва: 
„Ти не ме обичаш!“ и хоп! – в езерото! А Людмил? След нейната смърт 
той заспива „кошмарно“. Така буржоата си остава пак буржоа, никакви 
утопични възвишени идеи не могат да го преродят. За да оправдае „ко-
шмара“ у Людмила, авторът го представя идейник, смел революционер, 
приятел на Санин, обаче ние не го чувствуваме такъв. Ето защо по-хубаво 
щеше да бъде, ако ни бе представен като доморасъл буржоа. Но – трябва 
да се плати дан на времето. Така можем да си обясним и сцената в края 
на разказа между стария Зарибов и Людмил. В „Делба“ авторът е изтър-
вал из ръцете си един хубав коз. Сюжетът разкрива богата възможност за 
художествено постижение, обаче психологическият проблем е изместен: 
авторът се е увлякъл от външното – как ще си разделят двамата прия-
тели, Ставри и Панайот, парите на убития някога от тях Хранков. Той 
не третира делбата на дълбоко психологична почва, не засяга делбата на 
престъпни и нравствени ценности в тяхното съзнание. Вместо вътрешна, 
дава се външна борба между „две сили“. И разрешението на тая борба не 
се налага като една прагматична неизбежност. Вместо да ги остави, като 
Уайлд Дорияна Грея, да паднат жертви на своето просветлено нравствено 
съзнание, той ги дава като жертва на една случайна външна борба. Иначе 
(ако не е уговорката, че те се борят за крадени грешни пари) фабулата се 
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свежда към една още по-обикновена делба. Но така – тази история оста-
вя само впечатлението, че в условията на всяко богатство има най-малко 
една кражба.

При такова психологическо проникване, чудно ли е, че Добри Неми-
ров не създава нито един художествен образ – силен, ярък, жив? Въпреки 
психологическите му находки, неговите лица са бедни откъм вътрешен 
живот. Те са безинтересни и безсъдържателни. И това – боравейки във 
всяка своя работа обикновено с две лица, рядко – с едно и три. Наис-
тина има и други лица, но Немиров не се спира на тях. Да можеше поне 
само с няколко черти да ги сложи в нашето въображение! Неговата „га-
лерия от образи“ е бедна и количествено. Другите лица не са сложени в 
известно активно отношение към действието, нито към главните лица, 
нито помежду си. Често той няма и главно лице, около което да съсредо-
точи всички интереси, лица, събития и пр. Ето защо излишни са Борис и 
Владимир в „Откършен клон“, съпруга на Лила в „На чужда земя“, Стра-
шимир Любенов, Стамов, Снегарски, Пенков, Пискунчето в „Другият“, 
Матейко, Кузмата, Траната в „Роб“, Цани и Найден Зарибов в „Кошмар“, 
Дунков в „Делба“, Голдман в „Две сили“ и пр. Всички почти лица се рису-
ват в съзнанието ни още в първия момент и после се повтарят (Гецо, Па-
найот, Младен, безименният съпруг на Христина и пр). Той не знае тай-
ната на зараждане и развитие на характерите. Обича да поставя лицата 
си в положение на контрастни интереси, обаче не умее да използува тоя 
свой маниер („Две сили“, „Роб“, „Делба“, „Студ“, „Лебедова песен“ и пр.). 
Много пъти в описанието на външните черти у лицата има безпредметна 
паспортност. Като се проследи психофизическият паралелизъм у херои-
те, вижда се, че външните им черти често не отговарят на вътрешното им 
съдържание. Описанията на душевните им състояния нерядко издават у 
тях строга съзнателност, която се долавя в някои отронени думи (Лалю, 
Ставри, Младен и др.).

Немиров не обича да поставя лицата си в драматични възли, в трудни 
и заплетени ситуации и чрез един жив диалог, с една индивидуализирана 
реч, да ги остави свободно да се проявят. Той не владее изкуството на 
диалога. Често го употребява само за да внесе разнообразие във форма-
та на излагането, друг път го води доста насилено, трети път – безсъ-
държателно, а някъде го прави неуместен и излишен. Ето защо, когато 
има удобни и хубави случаи за психологически анализ, той минава край 
тях, или по-право – преструва се, че не ги вижда. За трудните положения, 
дълбоките вътрешни заплитания е много бърз, а за маловажните, конвен-
ционалните – придирчиво подробен и прекалено приказлив („Две сили“, 
„Кошмар“, „Роб“, „Делба“ и др.). Той гледа интересно да почне и ефект-
но да свърши. Вземете „Другият“, „Роб“, „Делба“, „Две сили“, „Кошмар“ и 
пр. и ще видите как авторът се стреми чрез поза и загадка да изненада. 
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Вместо да изясни психологическите загадки и тайни, той се улавя за една 
суха схема и чрез нея изкусно ги отминава – това е своеобразната тайна, 
която, при удобен случай, се разкрива („Самотни хора“, „Мираж“, „Две 
сили“, „Кошмар“, „Делба“) или пък – просто се изоставя („Лебедова пе-
сен“, „Тайна“, „Смърт“). Добри Немиров не може тънко и правдиво да изо-
брази самопроизволното зараждане на чувства и идеи у хероите си – лю-
бовта между Христина и художника, между Мила и Людмил, между Янко 
и Дона, между безименните херои в „Студ“, между Естир и Давид… Той не 
умее да създава и използува драматични положения, не само за да внесе 
повече движение и напрегнатост в разказа, но и да даде възможност на 
лицата да се саморазкрият в най-интересните моменти от своя вътрешен 
живот. Драматизмът на Христина, на Лалю, на Мила, на Людмил Зари-
бов, на Нина, на Ирина – не е осмислено използуван. Дълбокото проник-
ване в борбата между две стихии му е непознато. Малко внимание об-
ръща той на постъпките у лицата, когато чрез тях може най-добре да се 
изрази тяхното вътрешно съдържание. Безименната хероиня в „Студ“ без 
сътресение се разделя с човека, с когото е пила черна мизерия и дълбока 
обич. Не можете да разберете, защо Янко изоставя Дона – той може да 
има едновременно и Дона и Дешка. Също така – защо Людмил Зарибов 
не се сепва от думите на Маринова, когато му загатва мълвата, че Мила 
не е родена дъщеря на Найден Зарибова. Необяснена е и постъпката на 
Ставря – защо не се предаде на властта, още повече, че той решава да сто-
ри това; не може да се вземе за достатъчно мотивирано обстоятелството, 
че Ставри се замисля за съдбата на Севаста, жената на Панайота. Защо 
Давид напуска своята хубава Естир? Защо се явява Исус при нея? Не е 
оправдана от идейния крах на Людмила постъпката му по отношение на 
Мила. И пр. и пр. Не са необходими за нас самоубийствата, убийствата и 
пр. Не е анализиран процесът от бегла мисъл, настроение  към решение, и 
от решение – към действие. Смъртта на Анна, Ирина, Христина, Мила (те 
всички турят край на живота си и оставят трогателни писма), на Людми-
ла, Панайота, Гена, Естир – не се налага нито от характера на епическото 
действие, нито от основните стихии на техните натури. Немалко са и не-
издържаните моменти: когато Лалю гледа жена си в прегръдките на Янка, 
той се възхищава от нейната хубост, от особените прояви на нейната 
страст; когато същият точи ножа, и от страх, като вижда Янка, го изпуска 
из ръцете си; когато слепият Арон разпитва с драматична напрегнатост 
за разпъването на Исуса; когато Гецо влиза за пръв път в къщата си, и пр. 
Все така неясни са и преходите в настроенията, идеите и характерите: 
Лалю гледа измяната на жена си, готов е да извърши убийство и отвед-
нъж бяга от къщата си и отива в близкото село да се напие; Ставри отива 
да се предаде на властта, а отведнъж решава да бъде превърнат Панайот 
в последен бедняк; Людмил, отвърнат от Мила, мигом решава, че ще се 
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ожени за нея; ами как да си обясним дивата енергия и злоба, активността 
у Ставря, активността у Тимова и Лаля, поврата на Людмила към буржо-
азните предразсъдъци?

Немалко бърка на автора, освен слабия психологочески анализ, по-
върхното17 проникване в човешката душа, и неговия психологически ме-
тод. Той употребява извънредно много монолога – чрез монолога иска да 
остави читателя сам да следи истините на вътрешната действителност. 
Лицата му – и интелигентните (те са най-много), и смахнатите, и прос-
тите – все са унесени, все размишляват, все разговарят със себе си, ана-
лизират се, делят се на наблюдаем и наблюдател. Тоя метод, усвоен от 
писатели като Келермана18, би могъл да даде резултати, ако имаше такт и 
мярка, а заедно с това – тънко и правдиво психологическо разкриване. А 
така, досажда. Понеже чрез него авторът не успява да разкрие движени-
ята на душата, най-нежните и недоловими трепети, то и повечето от мо-
нолозите са безсъдържателни, неподвижни – хероите се въртят все около 
една „черна точица“ в съзнанието си, която остава непостижима тайна за 
автора. Той често иска да надникне зад тази „черна точица“, прави усилия 
да прозре в тайната на подсъзнанието, в „кошмарното“, но забравя, че тук 
е потребно прозрението на един Достоевски. Той наивно мисли, че с бъл-
нувания, трески, унасяния и с безкрайни приказки ще постигне своята за-
дача. Още повече  той засяга предимно емоционалната и мисловна страна 
на съзнанието, но не и волята, затова в конфликтите не се чувствува дра-
мата на човешката душа. Той се отдава на своята лирическа излиятелност 
и риторска19 словоохотливост  и се удавя в тях.

Разказите на Добри Немирова биха спечелили, ако имаха поне свой 
език и стил. Но как ще ги имат, когато зад тях не стои една писателска 
личност? Като отминете гримасите на граматиката (авторът често не 
проявява усет за сложните изречения, за техните логически и грамати-
чески връзки, забравя да прави разлика между одушевени и неодушевени 
предмети, между вид и начин на глагола, забравя дори понякога да слага 
допълненията), не можете да не се спрете на нейния прозаичен тон, без-
характерен облик. Той обича да логизира, да пояснява, а не да изразява 
(„той ядно отпуща чука, който от силния удар подскача от камъка“; „той 
завъртява чука и го запотиря20 към подковата, която от силния удар под-

 17 повърхно (остар.) – повърхностно (бел. ред.).
 18 Бернхард Келерман (1879–1951) – немски белетрист, пътеписец, есеист. Публикува 

импресионистични романи „Йестер и Ли“ (1904), „Ингеборг“ (1906), „Глупецът“ (1909) 
и „Морето“ (1910), сред които „Тунелът“ (1913) е най-превежданата му творба. Повлиян 
от Първата световна война, Б. Келерман пише романите „Девети ноември“ (1920), Братя 
Шеленберг“ (1925) и „Град Анатол“ (1932) (бел. ред.).

 19 риторски (остар. книж.) – ораторски (бел. ред.).
 20 запотирам (диал.) – захвърлям, запращам (бел. ред.).
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скоква и ръждиво21 изскимтява“). Затуй Немиров не дава характерното на 
нещата в момента на изображението – неопределителните местоимения 
са накацали почти на всяка страница. Оттук иде и една от причините за 
неизразителността на речта му („врани грачеха някак злокобно“, ,,крече-
талото някак жално тананика“, „той вие цигара някак неловко“, „той гле-
даше с някакво странно внимание“, „с тия могили става нещо жестоко“, 
„ще дойде нещо...“ и т. н.). Като иска да предаде характера на народна-
та реч, да индивидуализира речта на лица из народа, той изпада в стила 
на П. Ю. Тодорова22 („силата ти да се види, словото ти да се чуе“). На-
празно Немиров се мъчи с лиризъм да подслади речта си. Лиричността 
му обикновено избива в реторика и надутост. Затуй реторични форми 
на стила се срещат навред из съчиненията му. Обилни, и при това неу-
местни, възклицания и запитвания, хиперболи като: „небесата треперят 
от неговата волна песен“; постепенното засиляне23 на ритъма в сложните 
изречения, повторенията – издават повишения тон на речта му Авторът 
дори не е забравил и боговете („те се разделят с болка, но боговете са 
добри“). Отсъствието на образи в речта усилва нейната сухост. Олице-
творения, метафори, сравнения не завладяват. Изрази като: „муцуните 
на кундурите24 си шушукат нещо весело“, „кундурите са уморени от смях“, 
„въздухът трепти като коприна“, „Дона е стройна като кобила“, „ръцете 
на Лалю са дълги като на маймуна“, „той наложи шапка“ (по войнишки!), 
„славеи чуруликат“, „чучулиги се вият“ и пр.—характеризират достатъчно 
неговия поглед за нещата. Някога прибягва и към стереотипия25: въздухът 
навред почти все трепери, очите все се разхождат, хероите все са чудни, 
вторачени и ухилени – дори и фасадите на къщите се хилят.

Чудно ли е, че у Добри Немирова няма поезия, мисловна глъбина26, 
художествено творчество? И то въпреки някои сравнително сполучливи 
моменти, положения, сцени (когато Христина и Анна, в момент на угри-
зение, търсят прегръдките на съпрузите си; когато Лалю очуква хроме-
ля27; когато Ставри гледа от парахода родния бряг; после – когато се сра-

 21 ръждив (прен.) – за звук – остър, стържещ, дразнещ (бел. ред.).
 22 Петко Юрданов Тодоров (1879–1916) остава известен в българската литература като 

един от най-ярките представители на жанра идилия. Автор е на драмите „Зидари“ 
(1902), „Първите“ (1907) и „Змейова сватба“ (1910). Първата му идилия „Певец“ (1899) 
характеризира влиянието на западноевропейските образци на модернизма и показва 
израстването на П. Тодоров като писател индивидуалист. Борис Йоцов отбелязва под-
ражанието от страна на Д. Немиров при художественото пресъздаване на типичния 
герой на идилиите, на образите в творбата на П. Тодоров, както и към влиянието на 
народничеството в речта и диалозите (бел. ред.).

 23 засиляне (рядко) – засилване (бел. ред.).
 24 кундури (от грц. остар. диал.) – обувки (бел. ред.). 
 25 стереотипия (псих.) – повторение на думи, фрази (бел. ред.).
 26 глъбина (остар. поет.) – дълбочина (бел. ред.).
 27 хромел (диал.) – воденичен камък (бел. ред.).
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мува пред Панайота от своята бедност; когато седи пред кръчмата и дяла 
пръчката; когато Зарибова казва на Мила да си вземе жакетчето и пр.; ху-
бави са сцените: Рале Гемиджията натяква престъплението на Панайота и 
го ругае; Панайот ругае смирената си жена Севаста; Кузмата се подбива с 
Лаля и пр.; сравнително добре подловени28 моменти: в „Кошмар“, „Търже-
ство“ из „Разкази на редника“). Той не допринася нищо ново и съществено 
в развоя на нашата белетристика – било в избор и разработка на сюжети, 
било в композиция и стил, било за нейното психологическо обогатяване. 
Де да беше дал поне малко от непретенциозното творчество на „Кочалов-
ска крамола“ или на „Спасова могила“. Младостта вече изоставя неговото 
сърце, а той още не показва особено развитие. При Елин Пелина, Йордан 
Йовкова, Георги Райчева и Николай Райнова Добри Немиров не ще може 
да се затвърди и да остави име като белетрист.

 28 подловить (рус.) – уловя (бел. ред.).
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Златорог: Месечно списание, Год. III, 1922, № 8, с. 434-445

ЧУВСТВО И ОБРАЗ У ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ1

В своя поетически храм Димчо Дебелянов сам се вгради като изкупна 
жъртва2. Влезем ли там, заслушаме ли се, струва ни се из незнайни 

глъбини някой стене, моли, зове и чака отзив. Това е страстният вопъл на 
притиснатата, сподавена личност, чиито усилия за освобождение винаги 
носят горчивината на вражеска победа. Сякаш сизифовско проклятие3 
тегне над нея: с вечно разгорена рана, постоянно се стреми, разпламва 
цялата своя стихия в неудържим полет, но винаги бива отвръщана от 
пределите на своята мощ; изгасва, пада, чезне в умора, сдържан ропот 
и кротка жал, за да се разпламне и втурне отново. Затова е неспокойна, 
разломена, напрегната. Тук е неизменната ѝ стихия. Но тук е и изворът на 
нейното страдание – то сякаш е за нея вътрешна неизбежност.

Стремежът да съвладее4 отново живота, гордата мъка в трагизма на 
личното безсилие, категоричното нравствено отношение към своето аз, 
съзнанието за общност и свързаност със милиони братя в страданието – 

 1 Статията  разглежда  обстойно поезията на Димчо Дебелянов, съчетавайки есеизма  
с аналитичното представяне на черти от нейната поетика. Йоцов  пресъздава сложен 
образ на Дебеляновата поезия – тя трепти между "устрема-полет и поврата-умора". 
Все пак преобладава елегичният тон, това е „реч на сподавените сълзи“, на „морните 
страсти“, над нея тегне  „сизифовско проклятие“. Във връзка с  това Дебеляновата 
поезия не е дръзка и екстравертна, тя е по-скоро плаха, не разкъсва синтаксиса „не 
избухва и не пламва хаосна  и разпокъсана, а е избистрена и уталожена“. Йоцов подроб-
но   разглежда Дебеляновото боравене  с тропите – символа, антитезата, метафората, 
метонимията, хипербопата, градацията и пр. Той  се спира и върху ритъма   на фразата, 
безглаголността, обилните епитети  Открива черти в Дебеляновата поезия, които не 
са непременно комплимент за поета – на места известно еднообразие и  монотонност. 
Йоцов обуславя  „властта“ на чувствата  над стилистичните  фигури – те не се появяват 
самоцелно, а са израз на емоционалното състояние на поета (бел.ред.)

 2 жъртва (остар.) – жертва (бел. ред.).
 3 Сизиф – митичен  герой в древногръцката митология,  цар на Коринт около 1400 пр. 

н.е. , който  след смъртта си е осъден да  търкаля  по скръмен склон отромен камък, 
който едва добутан доторе,  отново пада. Името му е нарицателно за човек, който пре-
живьвя големи мъки  и влага огромни усивия в работа, която изначално е невъзможна 
и е обречена на провал (бел.ред.).

 4 съвладявам (остар. рядко) – овладявам (бел. ред.).
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това е основата на вътрешната красота у Димчо Дебелянова. Душата 
на поета в своите крайни полюси трепти между „Черна песен“ и „Тиха 
победа“, между устрема – полет и поврата5– умора. Между тия два полюса, 
в поетическия мироглед на Дебелянова, лежи идеята за обнищеността6, 
принизеността на човека пред висшата воля, изразена в образа на Бога, 
на съдбата, на мирозданието. Отношенията между земната човешка и 
висшата космическа воля са тъмни и враждебни. И в безсилието си да 
разбули тъмните въпроси на битието Димчо Дебелянов изпада сякаш в 
състояние на хипноза, оживява метафизически абстракции, изнемогва 
в някакво предвечно проклятие и наказание, готов да стигне до 
фаталистическа7 покорност пред тайнствената всевластна воля. И затова 
той тъне в разочарование, безнадеждност, непримиримост с живота. 
Емоционално напрегнат, но волево разбит, той стене със сподавени 
сълзи от угризения на своята съвест, от съзнание за безцелността на своя 
труд, от невяра в своята мощ, ридае от ужаса на неизменната нищета и от 
лишността8 на изгибелен9 живот и търси пристан на дух при спомените 
на любовта, в усмивката на старата майка, при старата гора, при смъртта, 
при люлката на приласкалата го земя. 

Такъв се изразява Димчо Дебелянов в лириката си. В нея 
има и емоционални кипежи, непостигната стройност, и все пак 
нейната вътрешна форма не е разпокъсана от вихрени движения, 
хаосни заплитания, разгулни10 метежи нейният основен характер е 
емоционалната сподавеност и елегична съзерцателност.

Основното впечатление от речта на Дебелянова – това е тайното 
присъствие в нея на личността, интимната изповед на човека. Словото 
у него е наситено с душа. Дори и когато е изтрито („на страдното сърце 
в най-пазения кът“, „сърце разбито“, „жажда неутолима“, „в калта зах-
върлен идеал“), то сякаш оживява, допада на сърцето. Защото вярваме 
в неговата искреност. Верен на своя вътрешен свят, Дебелянов не търси 
разнообразни слова, у него няма пълнотата на българската реч, речникът 
му не е богат. Той търси и подбира думи равноценни на емоционалните 
движения. Така можем да си обясним защо кити речта си с народни 

 5 поврата (остар. диал.) – връщане (бел. ред.). 
 6 обнищеност (остар.) – бедност (бел. ред.).
 7 фаталистически (от лат.) – съдбоносен (бел. ред.).
 8 лишност (остар. книж.) – непотребност, излишност (бел. ред.).
 9 изгибелен (рядко) – унищожен (бел. ред.). 
 10 разгулен (от рус. разгул) – безгрижно, разточително забавление, често съпътствано от 

пиянство и разврат бел. ред.).
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думи (раздол11, сретница12, сприя13, валози14, покрусени15, неволя16, гор-
чилки17), с разни чуждици, главно русизми (итоги18, виноград19, бренна20, 
обнажила21, нагота22, зелен23, притони24, юдоли25, изведа26, сплин27 — взе-
та навярно чрез Брюсова28 или Верлена29), дори и с новосъздадени (стрем, 
заключник, повтор, въздъх, обнищен). Ясна и изразителна е неговата 
реч: тя не се забулва с фрази, не се скарва с граматиката, за да бъде 
оригинален в израза си. Мисълта на Дебелянова не разбива синтаксиса, 
тя не избухва и не пламва, хаосна и разпокъсана, а е избистрена, 
уталожена. Не стихийната емоционална вълна, не афектът движи думите 
и изреченията, а сподавено чувство или избистрено настроение. Затуй 
основният ритъм на фразата не е силно напрегнат, не е бърз, задъхан, 
а умерен, лъкатушен, понякога морен30. Оттук характерният елемент в 
синтаксиса на Димча: сложното изречение, раздиплило се понякога в 

 11 раздол (остар. поет.) – раздвоен дол (бел. ред.).
 12 сретница (от рус. остар.) – противница, враг (бел. ред.).
 13 сприя (диал.) – вихрушка, виелица (бел. ред.).
 14 валог (остар. диал.) – долина (бел. ред.).
 15 покрусен (книж.) – безсилен, изтерзан (бел. ред.).
 16 неволя – мъка, страдание (бел. ред.).
 17 горчилка  (прен.) – огорчение, мъка (бел. ред.).
 18 итоги (рус.) – резултати (бел. ред.).
 19 виноград (рус.) – грозде (бел. ред.).  
 20 бренный (рус.) – тленен, смъртен (бел. ред.).
 21 обнажить (рус.) – разкривам (бел. ред.).
 22 нагота (остар. поет.) – голота (бел. ред.).
 23 зелень (рус. събир.) – млади зелени растения; зеленина (бел. ред.).
 24 притонить (рус.) – изостря (бел. ред.).
 25 юдоля (рус.) – нещастна съдба, нищета (бел. ред.).
 26 изведа (рус.) – известен (бел. ред.).
 27 сплин  – мрачно,  унило  настроение, тъга, униние. Понятието сплин е въведено  от 

Джордж Чейн в труда му „ Английска болест или трактат за всеки вид нервни болести, 
такива като сплин, видения, отпадане на сили, като ипохондрични и истерически раз-
стройства” (1733г. ) като обяснение за психосоматичните  проблеми на разстроения 
човек. Сплинът навлиза в литературата на европейския  романтизъм през XVIII в.,  а 
по-късно през XIХ  в. изразява меланхолното състояние на душата в творчеството на  
символистите, появявайки се в поезията на Бодлер.  (бел.ред.).

 28 Брюсов,Валерий  (1873–1924) – руски поет, драматург, теоретик на стиха, историк и 
критик. Един от основателите  на руския символизъм. Председател на Президиума на 
Всерусийския съюз на поетите,  ректор  и професор в създадения от  него Висш  ли-
тературно-художествен институт (1921–1924). В част от творчеството си  Брюсов се 
проявява като песимист, за когото „смъртта  е блаженство“ (бел.ред.).

 29 Верлен, Пол (1844–1890). Един от основателите  на  символизма във френската поезия. 
В творчеството му има  меланхолични мотиви, разработени с изключително художестн-
вено майсторство. Според Верлен красотата е източник единствено на отчаяние. Освен 
на Брюсов и Верлен, Йоцов, естествено, би могъл с не по-малък успех да се  позове на 
Шарл Бодлер, чиято най-важна стихослирка „Цветя  на злото“ (Les fleurs du mal) съдържа 
цикъл от стихотворения под заглавие „Сплин и идеал“ (Spleen et ideal) (бел.ред.).

 30 морен (поет.) – изморен (бел. ред.). 
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цели строфи. Обикновено, съставните елементи в предложенията31 не са 
отсечени, не се редуват бързо, а се запълват от граматически паузи. За да 
улесни и предаде преходите в движението на чувството и настроението, 
той прибягва до съюзите (рядко за запълване на ритмични празнини) и 
приставните32 изречения, образувани главно с миналите причастия, доста 
малко със сегашните действителни. По тоя начин Дебелянов ограничава 
глаголността във фразата и внася в нея описателност и апозитивност33. 
Глаголът у него не е като у Ботева – да кънти почти във всеки стих. 
Изместен е дотолкова от причастието, че в някои строфи се среща само 
веднъж. Той разкрива движения и състояния –  морни и напрегнати, 
ала повечето морни. При последните поетът рядко слага художествени 
наречия, защото ги изяснява по образен начин. И лицата у него или са 
„горени от жажда“, или са уморени като „в буря скършен злак“. Трябва 
да се отбележи, че енергичният израз не е присъщ на Дебелянова; ала 
там, дето има повече движение на мисълта и чувството, глаголът е по-
обилен, самата реч по-жива, близка до отсечената, макар по своя строеж 
да е по-близко до кратките, сбити периоди34. У Димча не са обилни 
изрази като: „не виждам, не помня, не знам“ („На злото“), „спирам се, 
зова“ („Далеч“). У него има склонност сбито да предаде емоционалната 
си мисъл, той стига до синтетичен израз (пустинно-дълбок, протяжно-
сладък, светло-примирен, нелепо-тържествена, дълбокорунна и пр.); 
затуй в речта си рядко има лишни35 думи, често се явява в нея елипс36, 
дори и безглаголен израз („Утро“). Сбитост постига той и като избягва 
употребата на относителните местоимения „който“, „която“, „което“, а 
слага причастията направо до определяемите. Покрай описателността 
и апозитивността в речта си Дебелянов загатва и за своето настроение 
към нещата. Тия случаи са повече там, дето има фабулност37 в 
стихотворенията. За да може да подхване по-добре разгъналата се 
нашироко фраза, той повтаря някоя дума, казана в началото ѝ, прос-
то като граматическа връзка („С болката на прималняло38 цвете“). Това 

 31 предложение (рус.) – изречение (бел. ред.).
 32 приставно изречение – подчинено изречение (бел. ред.).
 33 апозитивност (от апозиция лат.) – фигура на речта, която се получава, когато глаголите 

се избягват, за да се получат по-кратки описателни фрази (бел. ред.). 
 34 период (муз.) – музикална конструкция или мелодичен откъс, който се състои от две 

или повече контрастни или допълващи се фрази (бел. ред.).
 35 лишен (остар.) – излишен (бел. ред.).
 36  елипса (от грц. езикоз.) – изпускане на част от изречение, която лесно се подразбира 

и може да се възстанови в даден контекст (бел. ред.).
 37 фабулност (от лат. фабула) книж. – последователно изложение, развитие на събития 

или произшествия в художествено произведение (бел. ред.).
 38 прималнял (рядко) – прималял (бел. ред.).



145

разгъване на фразата често се дължи на едно засилване или отслабване 
на чувството. Тъй че неговата фраза не е претрупана, не е застинала и 
неподвижна. Наистина думите не я пресичат неочаквано, не я разкъсват, 
не внасят смут в нейното отмерено движение, не се разсипват в буйна 
инверсия (тя се налага повече от метрически съображения), ала все пак 
е подвижна, непринудена, свободна.

Дебеляновата реч не е ритмично богата. В нея дори се долавя известна 
монотонност. Най-важен момент в нея е съзерцателният, а после – 
емоционално-ритмическият. Образът, обикновен или символен, като 
носител на чувства под стадия на горещата избухливост, е основното и 
трайно впечатление от Дебеляновия стил. При съзерцанието си поетът 
не може да се освободи нито от своето анимистично39 въображение, нито 
от своя субективизъм40. Чрез образа Дебелянов пречистя, успокоява ду-
шата си, засиля глъбината и спотаеността в поезията си. У Димча има 
продължителни, трайни настроения, затова и образите му не са богати 
откъм краски. На неизменно тъжното настроение се дължат и тъмните 
краски в образите. На палитрата му няма много багри – зрителните му 
впечатления се изписват най-много с черната, после с червена, бледа и 
бяла. Белият цвят е употребен, за да се контрастира, за да се постигне 
релефност, яснота, а по-рядко да се изразява вътрешно състояние. Все 
поради характера на основното настроение, образите не са нахвърлени 
щедро, небрежно – напротив, в тях има стройност и поредност.

Димчо Дебелянов винаги иска да изрази своето емоционално 
отношение към нещата и затова у него епитетите са обилни, често пъти 
неуместни, увехнали, излишни, но затова пък в пълна хармония не само 
с общия тон на лириката му, а и с характера на отделната поетическа 
отломка. През малкото прозорче на своя затвор гледа поетът света и в 
траур е обвит светът за него. Оттук иде и елегичният тон на неговата 
реч. Когато казва: неведа41 черна, скръбни дни, черни мисли, черен знак, 
черен кръст, черна умора, мрачен затвор, мрачни окаянства42, тъмна 
нощ, поглед стъмен43 и пр. — ние не се учудваме защо се пристрастява 
към еднообразните епитети. С епитетите Дебелянов подчертава своята 
емоция, засиля нейния израз. Постоянно напрегнат, измъчен, той изпада 
в умора. И зареждат се епитетите: морна душа, морна земя, морни 

 39 анимистичен (от фр. анимизъм) – одухотворяване на силите и явленията в природата 
(бел. ред.).

 40 субективизъм (от лат.) – лично, пристрастно отношение (бел. ред.).
 41 неведа (поет.) – невежество (бел. ред.).
 42 окаянство (остар. книж.) – окаяност (бел. ред.).
 43 стъмен (рядко) – обвит в мрак; помрачен (бел. ред.).
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криле, морна вечер, морна памет и пр. Психологически правдиво е в 
умора винаги да се желае спокойствие, тишина. И това свое състояние 
поетът подчертава: мъртва гора, мъртва луна, глъхнал лес, глъхнала 
жалба, примирена вода, кротък здрач, глухи вълни, притихнал сън, 
тиха усмивка, тихи вълни, тиха жал, смирено влязъл, смирени жажди 
и пр. В своята тъмница поетът живее със съзнание за постоянна 
съкрушеност, обнищеност44, той мисли, че всичко е по-властно от него и 
затуй –  безпощадно: радости невкусени, тъга непросветна, непобедна, 
безпощадна буря, денят властно отнима радостите, властно обеща, 
земните недра властно молят, без-дънно небе, бездънни гори, бездънна 
паст… Толкова е непринудено искрен, че речта му може да се назове реч 
на спотаените сълзи. Той наистина може да шепне „пламенна молба“, да 
чува „пламенна вълна“, да има „пламенни възторзи“, „тревожна мечта“. 
Дебелянов гледа да изрази себе си, своето вътрешно богатство, а не 
външния свят. Затуй, не само когато гледа, но и когато слуша за него 
светът е безрадостен. Интимността му към нещата е доста голяма. Унесе 
ли се в миналото, така живо си го представя, че долавя неговите укори; 
около него все някой шепне, моли, плаче, ридае; той чува шепота на 
Вардара, на утрото, на земята, на вечерта, вопъла на бора, тихата жал на 
слънчогледите; чува зова на мечтата, шума на миналите дни, молбите на 
стонове и жалби, странни възгласи за гибел и страдание.

Метафоричността, в широка смисъл, е една от обикнатите форми на 
Дебеляновия стил; тя се чувствува в епитета, сравнението, антитезата и 
пр. И в метафората Дебелянов подчертава своя вътрешен свят: бурята 
жали, песента издъхна, зората умря, горите са безнадежден сън заспали, 
в калта е захвърлен идеалът. И тук, еднакъв израз на трайни състояния, 
повторяемост на образите: тръпне градът, тръпнат дървесата, тръпнат 
вълните, стъпките, звъни земята, ридае бурята, потока, вълната. Такъв е 
Дебелянов и в сравненията си; той изоставя подробностите на вътрешните 
движения, а дава образ на ония моменти, които имат дълбока емоционална 
тежест за него. Иска ли да сравни, той не разкриля45 въображението си 
(то сякаш е безсилно), не лети надалеч, а се върти около себе си – пред 
него въстават образи на най-обикновени предмети. Непоносимата умора, 
характерна за него, както видяхме, безпомощността и самотността му, 
отхвърлянето му от благата на живота, самочувството му на нищ46, са 
психологическа основа на сравненията: като бреме хвърлил черната 

 44 обнищеност (остар.) –   бедност (бел. ред.).
 45 разкрилям (поет.) – разтварям, разпервам (бел. ред.).
 46 нищ (остар.) – беден (бел. ред.). 
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умора; аз тръпна в огнена замая като прокудена луча47; прати ми ви-
хрен стон, като бледен лист да ме отбрули; като воин в тъмница да не 
можеш да развърнеш48 десница и пр. Споменът за обичаната, за едно 
хубаво минало, непрестанния му копнеж за по-друг живот, проклятието, 
което носи, и което има дълбоко значение в процеса на просветление 
и умиротворение у Дебелянова, обосновават тези сравнения: светлий 
спомен за теб е кат книга любима; като лъч след вековно затмение49 
чакам да дойдеш; като полунощен факел свети проклятието тяхно и над 
мен и пр. Представата на Димча за жестокия негов Бог е така жива, че 
се свързва с тежката вечер на мъки и терзания и тя, абстрактна, като 
изключение, изяснява една конкретна действителност: „като безумната 
закана на Бог злопаметен, злорад, крила отпуща вечер ранна“. Само за 
Дебелянова може да бъде съдържателен такъв образ – абстрактността 
у него е по-конкретна от всяка конкретност. Запленен от няколко 
идеи и внушения, които се отнасят все около неговата личност, той 
търси поетическите им образи и символи. Той има особено чувство за 
грижата, неволята, бурята, нощта, битието – конкретни и абстрактни 
понятия – той ги възвежда в живи същества, във властни тайнствени 
сили, в смътно чувствувани призраци, влиза в интимна беседа с тях, 
усеща тяхната физическа близост. Той е настигнат от буря, терзан от 
буря, тя е надвиснала над него; той сеща дъха на грижата, пие нейните 
горчилки; неволята с преспи засипва цветята в душата му; пред тайната 
на битието „сърце му свиват страх и мраз“. Оттук Димчо лесно минава 
към олицетворението50. Когато е успокоен, притихнал, той персони-
фицира нощта като майка, която зове на отдих войниците, уморените 
свои чеда („Нощ към Солун“), която разгръща пазви, за да приласкае 
скръбни и нещастни („Да се завърнеш“). Обаче, бурна ли е душата му, 
тежки съмнения ли я притискат – нощта е страшна метафизична сила, 
която го наляга като гробен камък („Нощен час“), която го плаши със 
своята тайна („Далеч“). Най-живо е възведена51 нощта, заедно с бурята, 
като символен образ на една вътрешна действителност, в „Кръстопът“–
поетическият паралелизъм52 е доведен до пълно съвършенство.

 47 луч (остар.) – лъч (бел. ред.). 
 48 развръщам (остар.) – разгръщам (бел. ред.).
 49 затмение (от рус. остар. книж.) – затъмнение (бел. ред.).
 50 олицетворение (литер.) – похват, при който се приписват човешки черти на предмети, 

животни, природни явления; одухотворяване, персонификация (бел. ред.).
 51 възвеждам (остар. книж. прен.) – извися (бел. ред.).
 52 паралелизъм (от гр. литер.) – похват, при който се съпоставят два образа или два син-

тактично еднакви израза (бел. ред.).
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Ала Димчо Дебелянов, колкото и да оживява и най-далечни 
абстракции, се стреми и да загатне, да подсети, като се абстрахира от 
предмета, спирайки се на някоя негова проява, на някое особено ка-
чество, на някоя част, които имат значение за вътрешния му свят, и така 
избягва някоя делничност, достига по-дълбок поетически израз. Затуй 
Дебелянов има слабост към метонимията53 и синекдохата54, примесе-
ни с метафора55: залутан стон за милост моли; с подвиг увенчай свойта 
бренна суета; ти, който обеща на мойта гордост; над мощта и гордостта 
ми измамна слава се надсмя; горди и властни очи не зовяха на уличен 
пир моите надежди смирени; деня в прозорците ми гледа; лъки56 от 
златен зной горени; в дни на много кръв и много смърт и пр.

И с перифразата Димчо пак загатва, отдалече конкретизира и облъхва 
предметите със своето настроение: „някога ний бяхме там отвъд, в оня 
тих и слънчев край, отдето Струма, морна от далечен път, праща първи 
поздрав на морето“. Загатването у Дебелянова стои близо до желанието 
му да се освободи от ежедневната прозаичност на действителността. 
Той не назовава предмети, лица и пр., а по околен път ги възвежда в 
нашето въображение. Така в „Слънчогледи“, „Молитва“, „Nevermore“, 
„Живях в заключени простори“, „Прииждат, връщат се“, „През векове“ 
поетът слага пред нас лични местоимения, в различни падежни форми, 
не можем дори да схванем изпърво към кого се обръща и кого назовава. 
За да избегне прозаичните думи „оръдие“, „война“, той казва: „заглъ-
хна Удово, където много стоманни сили през деня кънтяха“, „схлупена, 
обгорена хижа“, „чер знак на лихата стихия бранна57“. Той рядко впли-
та в речта си словото „смърт“; смъртта така живо си я представя, че я 
загатва направо само с местоимението „Тя“, или пък с нейните символни 
знаци: в часа, когато тя ще победи; дни, които само Тя ще ми отнеме; 
и дебне в мрака, дебне Тя; като слънце слезе в мрака; върху хиляди 
чела чер жертвен кръст е начертан; прати ми в презнощ вихрен стон. 
Оттук Дебелянов лесно затъмнява първоначалното значение на думите, 
придава им известна условност, лична, субективна, и стига до символа. 
Някога изпада в суха алегоричност, ала тя е без значение за неговия 
стил – не работи и не прекалява със студени логически постройки, а 

 53 метонимия (от гр. литер.) – вид троп, при който въз основа на съществуваща вътрешна 
връзка между два предмета името на единия означава другия предмет (бел. ред.).

 54 синекдоха (от гр. литер.) – стилистична фигура, с която се назовава общото чрез част-
ното, цялото чрез частта му (бел. ред.).

 55 метафора (от гр. литер.) – вид троп, при който въз основа на сходство или близост се 
пренасят признаци и свойства от един предмет или явление на друг (бел. ред.).

 56 лъка – низина край река (бел. ред.).
 57 бранен (остар.) – военен (бел. ред.).
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винаги стои в кръга на непосредните си изживявания. Така съчетанията 
с думите слънце, заник, нощ, буря, виноград, зелен, пустиня, грозд, 
слънчоглед, вихър, сприя, злак58, члън59 и пр. имат повече или по-малко 
символен характер.

Ала не всякога Димчо Дебелянов е спокоен, за да обмисля и подбира 
образите си за поетически загатвания и внушения. Той изживява 
състояния на колебания, на люшкания, на приливи и отливи, моменти 
на борби между мисъл и чувство. Тук е източникът на доста обикнати 
форми на неговия стил – антитезата60, хиперболата61 и градацията62. Той 
не обича толкова сравнението, примиренията, колкото противоречия-
та, контрастите. Антитезата се схваща често и в постройката на самата 
фраза – противоположните съюзи „а“, „ала“, „но“ издават контрастните 
движения на емоционалната мисъл. На своята воля Дебелянов 
противопоставя космическата, на своето безсилно аз – всевластната 
съдба, на бурята си – тихия пристан, на жаждата за слънце – риданието 
в тъмница, на сегашното –миналото, на действителността – спомена, на 
своя траур – цветята и венците, на множеството – своето самотно сърце, 
на пламъка си – студа и леда. Все противополагания, които са бреме на 
неговото съзнание, от които той не може да се освободи. Антитезите на 
неговия поетически мир крият в основата си вечната вражда между мрак 
и светлина. Своя поетически дуализъм63 Дебелянов излива в следните 
еднообразни форми: ден и нощ, слънце и мрак, радост и печал, живот 
и смърт, мощ и безпомощност, буря и тишина, пролет и есен, малък 
и велик, зной и студ. Вслушайте се в антитезите му: защо е тъй горд 
и надвластен64, а ние тъй слаби; на нощта невярна верен син; нощта 
ме разлюби, денят отминава; да възпламваш и тлееш, ту всесилен, ту 
слаб; тук обжегнат от зноя, там помръзнал в студа. По-нататък: светлите 
надежди и устрема, умората и скръбта, светлината и мрака; ту лих борец, 
ту строг монах; ту искра сърце ми озарява, ту мрачи65 го мътен дим; 
за зора огнеструйна копнея, а слепи ме с лъчите си тя; тъмите слънце 

 58 злак (поет.) – растения, трева с ярко зелен цвят (бел. ред.).
 59 члън (рядко) – лодка еднодръвка или плоскодънна лодка (бел. ред.).
 60 антитеза (от гр. литер.) – похват, при който се съпоставят рязко противоположни 

образи или понятия (бел. ред.).
 61 хипербола (от гр. литер.) – поетическа фигура, която изобразява предметите и явле-

нията чрез преувеличаване на някои техни особености (бел. ред.).
 62 градация (от лат. литер.) – стилистична за изразяване на впечатления от прояви и яв-

ления чрез постепенно усилване (възходяща) или отслабване (низходяща), степенуване 
на използваните изразни средства (сравнения, епитети, метафори) (бел. ред.).

 63 дуализъм (от лат.) – двойственост (бел. ред.).
 64 надвластен (рядко) – всевластен (бел. ред.).
 65 мрача (рядко) – помрачавам (бел. ред.).
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победи; бяла вълна ще измие следите на черната страст; но възжаждал66 
вечна красота, аз отвъргнах67 тленния ѝ дар. Същата противоположност 
и в природата: едва затрептяла звезда е облаци черни помръкна; нощта 
бе пак пред нас, ясний ден – тъй далече; денят отмина и нощ пустинна 
лей сълзи. Както при олицетворението, така и тук Дебелянов свързва, 
макар и косвено, образите на нощта и бурята. Падне ли в душата му 
мрак, той е бурен, размирен, а грейне ли светлина – силен, ведър: 
след бури – мир и тишина, след нощ – безбрежна светлина. Много от 
стихотворенията си поетът развива в антитезни съпоставки: „Отгласи“, 
„Черна песен“, „В тъмница“, „През векове“, „Ах, ето де ме ти изведе“, 
„Пловдив“, „Стария бивак“. В последните пет стихотворения отначало 
се чува едно „някога“, а в края – „сега“, „днес“: съпоставка на минало с 
настояще.

От тия антитези, изразявайки приливи и отливи на емоционалните 
вълни (оттук и безпокойството, подвижността в речта му) Дебелянов 
лесно преминава към колебанията на хиперболата и градацията, 
без да отива до повишен патос, до реторика68, защото последни-
те са употребени с такт и мярка, и то спонтанно. Двата полюса в 
антитезата му обикновено отговарят на плюса и минуса в хиперболата. 
Хиперболични чувства той открива по отношение на необикновеното за 
него, великото, тайнственото, тежките проблеми на неговото съзнание: 
съдбата, Бога, мирозданието, смъртта, нощта, бурята, жената, земния 
си жребий. Дебелянов е със съзнание на избрана личност („На злото“, 
„Ако загина“, „Прииждат»); той чувствува своето превъзходство над 
другите, но съзнава нищожеството си като човек. Ето защо у него няма 
трайна гордост – тя често минава в смирение, безпомощност, стига 
до самоунижение и бичуване; оттук и сатиричните нотки в речта му, 
преувеличенията и пониженията във фразата му, в стихотворенията 
дори („На Пенчо Славейков“). В своето гордо съзнание поетът си 
самовнушава, че носи „тъгите на милйони сърца“, ала в самоунижението 
си – той ридае заедно с тях, множественото „ние“ сменява единичното 
„аз“. У него е по-силно принижението69 и затуй страданията му са 
„смирени“, не стигат до кресливия хиперболичен образ; затуй са и 
неговите отричания, страхувания (не виждам, не помня, не знам, не 
искам, някой страшен и злорад, слова загадъчни мълви, страшна луна) 
и замахвания (нищо, никога, всичко, всеки, само, навеки, вечно). Ето 

 66 възжаждам (рядко, поет) – силно желание, копнеж (бел. ред.).
 67 отвъргам (остар. книж.) – отхвърлям (бел. ред.).
 68 реторика (от гр.) – поетическо изкуство (бел. ред.).
 69 принижение (рус.) – принизяване (бел. ред.).
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защо когато „навеки взор отвръща Бог“ от хората, те поемат „своя път 
окървавен да не намерят в никой час утеха от оня безпросветно страшен 
ден“. По-нататък поетът нарежда: над мене небето замръзнало в мисел 
безумна; и нямаше там ни надежда, ни спомен, ни време; защо е тъй 
надвластен и горд, а ние – тъй слаби; просторът царствено мълчи, 
навеки сляп, навеки глух. После извиква: о нощ на поруганите корони, 
о нощ на поруганите скрижали; царице, спрях до твойте кули; и то ми 
праща нощи и дни, които само Тя ще ми отнеме… Ето пък обръщенията 
му към жената: в скрижалите70 твои разтворени аз гибел прочитам; 
скръбта пред велико познание, ала и пред гибел, жена. Бурята на мъката: 
и пламнаха сред облачни грамади усмивките на ужаса злорад; и в глухия 
мрак ще въстане над сипеи страшна луна; гине пътник от огън ограден; 
там пътник, на смъртта пред черний зев, ридаеше от бурята настигнат. А 
ето неговата участ и отношението му към другите: аз съм вечно в лъчи, 
вечно в цветя; и със звездни  венци вечността ни венчава; погребал 
надежди и младост в безрадостен склеп71; живях в заключени простори, 
в неумолима пустота; аз съм заключеник в мрачен затвор… 

Повишенията и отслабванията на чувствата имат особена власт над 
фразата – тя става по-жива и изразителна. Още повече затуй, че Дебелянов 
често разработва в климакс 72някои от своите лирически теми. Вълните 
на чувствата се подигат бавно, умерено, преливат се от строфа в строфа, 
стигат сякаш своята последна кулминация – там  строфата е най-силна 
ритмично, става рязко спиране, нервно отсичане, като че ли захвърляне 
на чаша, чието пиво на един дъх е изпито до капка („Нощен час“, „Като 
безумната закана“, „Спи градът“, „Пловдив“, „Грижа“, „На един убит“). 
Такова спиране, отсичане, по-скоро в темпото на изложението – 
прекъсване и после задъхване или извикване, имаме в „Да се завърнеш“, 
„Кръстопът“, „Жертвоприношение“, „Миг“. Градацията стои все в близко 
отношение с антитезата и хиперболата: защо е тъй надвластен, а ние – 
тъй слаби, тъй горестни, тъй безнадеждни; ще вдигнат ли чела цветята 
на пролетта, отхранени сред мрак, повехнали сред нощ, под ледните 
крила на скръб и самота; след кой възторг горчилки аз не пих, и колко 
божества измряха неродени, о, грижа, спътнице в нерад73 и стръмен път! 
Градацията не се подема и спуска бърже, тя не е смела, отсечена. Докато 
се стигне до пълно излияние на чувствата, искрите от затихналия пожар 

 70 скрижали (книж. прен.) – завет (бел. ред.).
 71 склеп (от пол.) – гробница (бел. ред.).
 72 климакс (от гр.) – стилна фигура, при която думи или изрази се подреждат във възходяща 

градация така, че следващите са по-силни, по-изразителни от предходните (бел. ред.).
 73 нерад (остар. поет.) – нерадостен (бел. ред.).
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в душата на поета от време на време блясват в интонации и задъхвания, 
повторения и обръщения, въпроси и възклицания, които засилят 
подвижността на речта, нейния интимен тон. Затуй Дебелянов обича 
да напомня, да набляга, да интонира, за да усили лирическия израз. В 
„Спи градът“ например повторението на думи (ръми, ръми, ръми… 
расте, расте, расте...) ни въвежда в дълбочината на чувството. Все за 
усилване на лирическия израз са и повторенията: слиза в мрачните зали 
на мрачен затвор; в тихото море на тихата забрава; и тихи пазви тиха 
нощ разгръща; на вярна стража спрян един чертог старинен, един чертог 
зловещ висши74  безгласен стан75. С анафората76 и епифората77 чувствата 
стават по-определени: в „Като безумната закана“, честото въпросител-
но наречие „де“ усиля чувствата на безпомощност, които преживява 
каещата се душа, усилия също и градацията му: „де мойта свежа, росна 
зелен, де грозда в късен зной налян? … и де сега сърце да скрия, де 
сетен плам да приютя?“ Особено силно поетът интонира, в „Nevermore“ 
с повтарянето, в края на всяка строфа, безнадеждното „никога веч!“ Там 
пък, дето повтаря, като вплита нови думи, той постига нюансировка на 
емоционалната си мисъл.

Дебелянов трудно се освобождава от обаянието на нещата и лицата, 
които са раздвижили неговия поетически мир. Той живее с тях, носи 
ги в душата си и колкото и да избледнеят там, чувствата, които са ги 
съпровождали и съпровождат, никога не гаснат. Той мъчно пречистя 
реалните си емоции и като Ботева често се обръща към нещата и лицата, 
сякаш влиза в интимна беседа с тях. Затуй често внася в стихотворенията 
си тяхната пряка реч („Аз искам да те помня все така“, „Спи градът“, 
„Отгласи“ и пр.). Или пък, когато последователно излага действие, 
неволно прибягва до парантезиса78, за да избликне своето чувство 
по-пряко („Кръстопът“, „Стария бивак“). Оттук идат и увличанията, 
унасянията и припомванията на Димча Дебелянов („Стария бивак“, 
„Миг“, „Помниш ли“ и пр). Междуметията пък (ах, о, уви), малко и 
на място употребени, засилят естествения тон на речта. Обикновено 
се обръща към Бога, към тайнствената сила, към смъртта, към нощта, 
към грижата, към приятелката на сърцето си, към интимния приятел, 
към себе си дори, когато води разговори с душата си. В отношението 

 74 висши (рядко поет.) – извисява (бел. ред.).
 75 стан (остар.) – ръст (бел. ред.).
 76 анафора (от гр. литер.) –  повторение на еднакви думи, изрази или звукове в началото 

на съседни стихове, строфи (бел. ред.).
 77 епифора (от гр. литер.) – повторение на еднакви думи, изрази или звукове в края на 

съседни стихове, строфи (бел. ред.).
 78 парантезис (от гр.) – вмъкнати в скоби думи (бел. ред.)
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си към тях винаги влага тъжно чувство – елегичния тон на речта му 
става по-нежен и по-искрен. Стихотворенията „Помниш ли“, „Аз искам 
да те помня все така“, „Ти смътно се мяркаш“, „Слънчогледи“, „Лъст“, 
„Грижа“, „Молитва“, „Да се завърнеш“, „Усмихнати вълни“, „Нощен 
час“, „Novermore“, „Стария бивак“ по постройка са все обръщения. 
Стихотворенията „В тъмница“ и „Да се завърнеш“ извикват у нас илюзия 
за лицето, на което поетът прави сърдечна изповед. Като се чувствува 
в отношение на интимна беседа към лицата и предметите, Дебелянов 
задава искрени въпроси. Те не са загадъчни, дълбоки, плод на дълбока 
рефлексия, движат се все около личната съдба на поета и винаги са в 
зависимост от движението на чувствата. На тия въпроси поетът сам – 
направо или косвено – отговаря („Слънчогледи“, „Прииждат, връщат 
се“, „Nevermore“ и др.) или премълчава, обаче в премълчаването се крие 
и отговорът, макар и нерешителен („Нощен час“, „Усмихнати вълни“), 
или го загатва явно („Кой изхлипа в пустошта“, „Нощ към Солун“). В 
поменатите стихотворения най-много се срещат запитванията. Някъде 
поетът направо и бързо задава въпроса („Нощен час“, „Кой изхлипа“), в 
други – след едно спокойно разгъване на фразата, („На един убит“, „С 
болката на прималняло цвете“), а в трети – въпросът внезапно се задава 
и се постига изразен ефект. В „Прииждат, връщат се“, след като поетът 
говори, без да назове направо субекта, и след като читателят сам вече 
търси в съзнанието си тоя субект, отведнъж се задава въпросът „кои са 
те“ – без да се даде прям отговор. Такъв внезапен, но психологически 
оправдан, въпрос срещаме и в „Слънчогледи“, „Грижа“. Когато 
последователно се задават въпросите, засиля се и градацията на фразата 
(„Нощен час“, „Като безумната закана“). В останалите си стихотворения 
(едва ли има повече от половината на всичките), въпросите се срещат 
рядко, дори съвсем липсват. Това са моментни повишения на чувството. 
Ала Димчо Дебелянов не е дързък при задаване на въпроси – няма 
енергичен тон, стремителност. Така речта става по-мъдра и по-нежна, 
особено там, дето въпросът се задава сдържано, плахо. Особена сила има 
чувството там, дето се струпват обръщение, възклицание и запитване. В 
„Нощен час“, след напрегнатите запитвания, веднага следва обръщение 
към нощта и възклицание – едно изхлипване, сякаш плач на сова. 
Доколко възклицанието не е само външен риторски79 похват, а резултат 
от вътрешни поводи, се вижда от следния случай. В стихотворението 
„Миг“ поетът, сам сред тълпата, пада на колени, морен, плах, помислил, 
че „някакъв Бог умилен“ ще разкрие скъпи тайни, обаче веднага отсича: 

 79 риторски (от гр. остар.) – ораторски (бел. ред.).
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„напразно, уви! – невъзпламнал угасна великият миг на великото чудо“. 
Възклицанията са рядко употребени, и то така, че винаги съвпадат с 
едно повишение на чувството („Грижа“, Отгласи“, „Nevermore“, и др.) 
Когато сравнително е по-успокоен, след въпроса, Дебелянов не издава 
възклицание, а прави едно задържане, премълчаване, загатване – сякаш 
се страхува да извика по-високо или да каже направо: „и де сега сърце 
да скрия, де сетен плам да приютя? Далече тътне лиха сприя и дебне в 
мрака, дебне Тя!“ Дори за да избегне прекия отговор, той непосредно 
стига до лирическа поантировка, която се мотивира както от искреното 
чувство, така и от процеса на неговото Творчество. В „Стария бивак“, 
както се лее тихо чувството, отведнъж се чува изхлипване – поетът 
слага пауза, след която прехожда на друг образ и към същото темпо на 
чувството: „Мечта тъжовна ме увлича в стария бивак, пустинно ням, 
който в тази тежка нощ прилича на едно сърце… Къде са те – смелите 
ръце, гърди железни?... Бурен в знойните лъки расте и в безименна 
забрава чезне споменът за оня слънчев кът…“.

Тъй Дебелянов непринудено, скромно разкрива богатствата на своята 
реч. Макар и да се свеждат в ограничени и еднообразни кръгове, те са 
доста, за да разкрият една поетическа личност. Àко и в пряка зависимост 
от темперамента на поета, нейните форми не се разрастват до последните 
си възможности, и затова тя страда от липса на строга индивидуалност. 
Самоунижението и смирението на личността, при ясно съзнание за 
своето превъзходство, избиват и в нея. Реч на сподавения стон, на 
елегичната съзерцателност, на дълбоката човечност, на интимната 
беседа, тя подхраня чувството на близост с един печален и благороден 
рицар. Когато я слушате, подкупва ви сдържаната ѝ нежност, изрязаният 
ѝ образ, естественият ѝ ритъм.
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Одрин: Литературен сборник под редакцията на К. Гълъбов, Й. Стубел, 
София, 1923, с. 52-63 

БЪЛГАРСКИТЕ  БАЛАДИ НА Т. ТРАЯНОВ1

Духът на нашите войнствени деди призова Теодор Траянов из 
пределите на Regina Mаrtua2 към родната земя. Оттам той възвърна 

своята душа, за да ни приобщи по-силно към себе си, за да ни разкрие 
нейните тайни и прозрения, страдания и заклинания – да ни разгадае 
тъмния смисъл на българската съдба.

Затова тая книга се докосва така близо до сърцето на българската 
литература, органически излиза из пещта на родната поетическа мисъл 
и се врежда във веригата на ония наши произведения, които говорят за 
трагичната участ на българското племе и осветяват тайните на неговия 
дух. Тя обединява в себе си много имена и образи, синтезира много 
идеи и емоции, вълнуващи неотскоро българската душа; тя загатва 
за Българското средновековие, за хероичния дух на Възраждането и 
националните борби, за трагизма на сегашното; в нея се чуват стоновете 
на прокажения и заклинанията на мага3, ропотът на бунтовника и 
заканите на възвисения. Сякаш долавяме революционния патос на Ботева 
„патриотическия – на Вазова, хероическия – на Славейкова, трагическия 
на Яворова. Като се чете, струва ви се, че се вживявате в един познат 
свят – света на известните наши поети. И с право бихме заговорили за 

 1 Статията е посветена на третата стихосбирка на Теодор Траянов – „Български балади“ 
(1921). Корицата  и илюстрациите са дело на Сирак Скитник. Книгата включва и портрет 
на поета от художника Михаил Лютов. Стихосбирката е посветена на Людмил Стоянов, 
съдържа 16 произведения и послеслов, в който се мотивират различните посвещения. В 
рецензията се поставя акцент върху извеждането на трагично-героичното, представено 
чрез образите на пророка и народа. Йоцов критикува хиперболизациите, липсата на 
идейно богатство и обработеност на книгата, лексикалната повторимост в произведе-
нията, но откроява близостта им със светоусещането на читателя от 20-те години на ХХ 
век, което е търсено от самия Траянов, както свидетелства послесловът на изданието. 
Забелязва се, че някои от критикуваните стихове впоследствие са редактирани от 
поета – тези редакции ще бъдат отбелязани тук (бел. ред.). 

 2 Regina Martua (печатна грешка в оригинала)  –  „Regina Mоrtua“ – първата стихосбирка 
на Теодор Траянов, публикувана през 1909 г. (бел. ред.). 

 3 маг (книж.) – магьосник, влъхва (бел. ред.).
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национален дух в баладите. Като отразяват в себе си доста общи идеи 
и емоции на нашето време, те затварят – по особен път – елементи от 
народната душа – тия вярвания, тия заклинания, прокоби, падащи звезди; 
тая жаловитост на духа, устремност в защита на правдата и честта, тая 
войнственост за отбрана на земята; това раздвоение на света – на зли и 
добри сили, мъдростта на „помогни си сам, за да ти помогни и Бог“ – всичко 
това, дадено и постигнато повече с чувство, ни докосва до националната 
психика. На много места последнята се засеня от патриотически патос. 
Ала знайно е, че с него не може да се слезе по-дълбоко в бездните на 
духа –  той не дава широки простори на поетическата мисъл, нито пък 
проникновени и разнообразни съдържания. Ето защо, не може да се 
мисли, че националният дух на „Български балади“ е намерил по-дълбок 
и обемен израз – като у Пенча Славейкова например. Туй се дължи не 
малко, разбира се, и на самия характер на баладите. Трябва да се изтъкне, 
че в баладите Т. Траянов, въпреки склонността си към грандиозност, не 
смогва да даде нито един по-съдържателен и по-обемен, от гледището на 
националността, образ.4 Той не е успял да стори това дори с образа на 
Балкана – има чувство и мисъл тук, но не може да му се даде обмислен 
израз.5 Обаче ценното в баладите, в тяхното емоционално богатство, 
е това, че под тяхния свод чувствувате споителния пламък на един 
творчески дух, претворяването на познатото в нови форми, разрешението 
на мотивите по свой път, съчетанието на образите по оригинален начин.

Тайното присъствие на една поетическа личност се чувствува в книгата 
– от начало до край.6 Тя се манифестира с необузданото изстъпление, със 
своето възбудено, екзалтирано състояние, с липсата на една по-дълбока 
истина в съзнанието, с хероическата си воля. Волята се импулсира не 
толкова от нравствена подкладка, а от афекта; ето защо, лирическата 
екзалтация е най-силна, там и волята се проявява по-ясно. Лирическата 
екзалтация – в основата си еднаква от първата до последната балада – 
иде от едно непрояснено съзнание. Тя увлича поета върху гребените 

 4 На съвсем различно мнение обаче е Гео Милев в своя отзив за „Български балади“. Според 
редактора на сп. „Везни“ тъкмо близостта с „народната душа“ е едно от най-силните 
качества на стихосбирката: „Българската национална душа, с всичките нейни качества, 
стои в баладите на Траянова над делничната врява от политика и реторически патрио-
тизъм –  тя се чувствува в тях само като една подсъзнателна творческа сила, която дава 
импулс на поета и оня специфичен характер на неговата поезия, който я прави българска  
именно българска поезия.“ (Вж. Милев, Гео. „Български балади“ от Теодор Траянов. 
–  Във: „Везни“, № 6, 1921, с. 108) (бел. ред.).

 5 Отново Гео Милев задава друга посока на интерпретация, представяйки „Лунна балада“ 
като произведение, надминаващо по поетическите си качества „Хаджи Димитър“ на 
Ботев (вж. Милев, Гео. Цит. съч. с. 110-111), (бел. ред.).

 6 Тук Борис Йоцов откроява ясния индивидуалистичен характер на стихосбирката, едно от 
израженията на който е опитът за постигане на представа за единен лирически субект 
в отделните произведения (бел. ред.).
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на своите вълни – той не може да се овладее и изпада в позата на суров 
библейски пророк, призван да разгъне тайните на жестоката българска 
орис.7 Обаче тя не е дълбока, нито обхватна – не довежда поета до ясно 
видни откровения, до импровизации и самоопиянения, които да го 
откъснат напълно от действителния мир. И все пак, тайната на Теодор 
Траянова е в чувството, в неговия експлозивен характер, в енергичния 
му ритъм, в хаотичния му източник. След него иде въображението, което 
лети с крилете на екзалтацията – и затова винаги избива във формите на 
хиперболата. Ала колкото и да са стихийни чувствата, те не обгръщат една 
широка вътрешна област – кръга на самовъртежа им е доста ограничен 
тук. Също така и въображението – не покорява с богато и дълбоко 
разнообразие на образи и картини, а завладява повече с тяхната новота и 
свежест, с тяхната непосредна сила. Розите се разломяват още в душата на 
поета – в бързината си да се излее, той ги къса хищнически, ороня листата 
им – и често от опадалите листи кити нови рози. Тая бързина не позволява 
на въображението по-стегнато да комбинира – преходите, празнините, 
неочакваните скокове се запълнят с емоции. Ето защо, от всички наши 
поети Т. Траянов най-много търси въображението на читателя – без 
последното той мъчно оцентрява произведенията си, мъчно постига 
стегната и здрава композиция.8 Из кратера на една хаотична душа се бълва 
дим и лава, неподчинени строго на художествената идея. Ето защо – не 
склонен към размишления, не успокоен в глъбината на една мъдрост – в 
книгата му няма идейно богатство. Идеите му са плахи, неразработени, 
без примамваща сила. Най-важното е, че не могат да се сведат в стройна, 
прояснена концепция. Пак ще повторим – защото той повече постига с 
чувство, отколкото с мисъл – никога не разтваря философски поглед към 
засегнатите въпроси. Така и цялата книга, с шестнадесетте си балади, като 
постройка, не е довършена, не внушава със своите три измерения. Струва 
ви се, че има още сводове, входове и колони, непоставени там. Пристъпяте 
с трепет, в очакване да се изживее чувство на монументалност, а излизате 
(сиреч, когато се освободите от магесния кръг на поетически идеи и 
внушения) с неутолена душа.

И все пак – емоционално и образно сме преситени. С неусмиряемата 
си поетическа екзалтация, в чиито дълбоки основи лежат християнски и 
езически елементи, поетът се изявява най-силно – и то в три посоки: тра-
гично-хероическа, активно-романтическа и мистическа. Най-дълбока е 
първата, другите я допълнят. Доста е да сравним мистическите заклинания 

 7 Първото произведение в стихосбирката е именувано „Пророк“ (бел. ред.).
 8 Българската критика не е единодушна по този въпрос. За разлика от Борис Йоцов 

например Гео Милев говори за „уравновесена композиция“ в тази книга на поета (вж. 
Милев, Гео.  Цит. съч., с. 107), (бел. ред.).
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на Тeодор Траянова с трагично-мистичните идеи на Александър Блока, 
или с мистическите вдъхновения на полските романтици, за да видим 
колко невнушителен е тук нашият поет. Колко далеч стои например от 
религиозното съзнание на Блока, от неговото мистическо чувство за 
тайните на мира, от мистическото преклонение пред родината. Ала и 
трите посочени струи, макар не еднакво силни и еднакво ценни, определят 
вътрешната мощ на книгата, нейния възвишен, необуздан патос – тя е 
цялата под знака на хероизма, на мощта и тайнствените сили.

Тоя възвишен патос се проявява в живата поривистност на духа, в 
смелите негови полети, в борбата с враждебните стихии, в победата 
над трагическите конфликти, във възсияването над пламъка на 
страданието, в идеята за високото предназначение на човека. Оттук иде 
и прекаденият9 идеализъм на Т. Траянова, дитирамбичните заклинания 
на духа, предвкусването на победата, самоопиянението от собствената 
екзалтация. За да се допълни в своя израз, той търси образите, картините, 
положенията на активния романтизъм. Като че ли долавяме удоволствието 
на демон – да съзерцава кърви и пламъци, опустошения и ужаси, сякаш 
духът на злото е подложил на изпитание хероичната воля на един воин. От 
друга страна, той възвежда духа си в неясните хралупи на незавършената 
и оспорваната славянска митология, тайнствения мир на Велеса10, на 
русалиите и вилите11, залива нощта със сиянието на настръхнала луна, 
ту бледна, ту кървава, разтърсва я с погребални подморски камбани12, 
буди я с траурни шествия, докато изпада в страх пред тайната на хаоса, 
който говори с падащи звезди13, със странни сияния, знамения и пр. Тук 
душата на магесника намира богата храна за чувствата и въображението: 
тя се обръща към Бога14, към Богородица15, предвечната орис, към своите 
собствени видения, тълкува прокоби и чудеса, гадае сънища и падащи 
звезди и в изстъпление призовава и заклина всички видими и невидими 
сили – небе и земя се сливат за нея в един космически живот.

 9 прекаден (прен.) – от глагола кадя – пресилен, преувеличен (бел. ред.). 
 10 Велес – древнославянски езически бог, закрилник на добитъка и селскостопанската 

дейност. Образът се появява в „Лунна балада“ (с. 19), а самият поет го определя в 
послеслова като „бог на горите и полята“ и го успоредява със старогръцкия Пан (с. 47), 
(бел. ред.).

 11 русалии и вили – митически женски същества в славянската митология, самодиви, 
самовили, Образите се появяват отново в „Лунна балада“ (с. 19), (бел. ред.).

 12 Йоцов препраща към стиховете: „И траурна тръст! / Дълбоко отмерва / подморска кам-
бана...“ от „Погребение“ (с. 32), впоследствие образът е променен от поета на „подземна 
камбана“ (бел. ред.).

 13 Препраща се към „Смърт в равнините“: „О майко! – падащи звезди?“ (с. 11), (бел. ред.).
 14 Виж. напр. „Последни слова“ (с. 17-18), (бел. ред.)
 15 Вж. напр. „Майка“ (с. 13-14), (бел. ред.).
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Тоя патос, излизащ из посочените три посоки, залива мъченичеството 
и просвещението на духа. Бликнал из един хероичен дух, той служи 
на тоя дух. Той издига душата ни в един по-висок кръг от мисли и 
чувства; загадачно ни примамва той и с хероическите внушения, и с 
романтическите илюзии, и с мистическите загатвания. С двете последни 
струи той говори за оригиналното на Траяновия дух, за богати заложби, 
които тепърва чакат своите дълбоки постижения. Ала първата дава 
общия тон на книгата. Затуй не униние, а бодрост лъха от нея, макар 
че из страниците ѝ има толкова молитви, страдания, писъци и ужаси 
– звездата на оптимизма грее на нейния поетически небосклон. Затуй, 
въпреки нейния мрачно суров тон, тя е в най-широка смисъл – славослов 
на завоеванието и победата, светъл химн на нетленния дух.

Цялата книга е поставена под зрителния апарат на пророка, който 
чувствува съдбата на своя народ и гадае нейния тъмен смисъл. Тоя 
пророк, като всеки пророк, е неразбран и неоценен; обаче в своята зло-
честа участ той чувствува възслава на своята нравствена природа и затова 
издига в култ трагичномистичната суровост и неотменност на дълга.16 
Това е първата идея, която Т. Траянов подчертава в книгата си. От друга 
страна, силната личност отдава своята нравствена мощ на множеството, 
на народа. Така, личност и народ, вожд и водим, изпълняват една обща 
цел по пътя на своята съдба.

Пророческата личност търси и въззовава непобедимата хероическа 
воля. Тази воля е необходима, за да се разреши една трагедия – трагедията 
на подвига, който се подклажда от високото съзнание за висша правда, 
стояща над всяка сила – земна и божествена. Тук се обосновава основната 
идея на книгата (доколкото може да се говори за идея в книга, която не е 
сложена на една разработена докрай концепция) – идеята за борбата със 
съдбата, за смисъла на човешкото страдание, за неговата възродителна 
сила. В основата ѝ, значи, лежи на разрешение една етическа проблема, 
разработена неведнъж в литературата, като се почне с Библията и се 
свърши с Толстоя17. Обаче, ако другаде има дълбоки идеи, смели проник-
новения, тук имаме само плахата сянка на тия откровения.

Трябва да отбележим, че Т. Траянов е успял в известни случаи да даде 
художествени отражения на дълбоката идея. Тия отражения имат по-

 16 Борис Йоцов не уточнява, че в стихосбирката и особено в първото ѝ стихотворение 
(от първото издание) пророкът е поет и дългът е подвиг на словото  (бел. ред.).

 17 Тук Борис Йоцов има предвид учението на руския писател Лев Толстой (1828–1910), 
което възниква в края на XIX век в Русия и има нравствено-религиозен характер – то 
се основава на отказа от противопоставянето на насилието. В България толстоизмът 
става популярен в началото на ХХ век, а след войните се появяват още негови после-
дователи. При някои от произведенията на Траянов може да се говори за отгласи от 
това движение (вж. напр. „Последни слова“, „Гибел“, „Молитва“ и др.) (бел. ред.).
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голяма цена, като се знае, че те са постигнати чрез непосредно чувство, 
а не по умозрителен път. От своята лична трагедия той преминава към 
трагедията на масата, на народа. И по вътрешен опит, разрешил своята 
трагедия, той разрешава по същия път и народната. Ако в първата 
трагическото лице е отделната личност, тук е народът.18 Ето ви и сцената: 
тъмната българска земя; мрачния загадъчен фон на небето – проспекта; 
тайнствените планини, дървета, лесове – декори; сиянията, падащите 
звезди, луната – светлинните ефекти. Отгоре над сцената бият крилата 
на смъртта. Главни лица – народът и съдбата. Народът се бори, за да 
свали от плещите си едно проклятие. Неговите врагове – това са тъмните 
сили, жестоките пълчища на враждебната съдба, проклела го от деня на 
рождението. Затуй, от една страна, е поражението, мракът, а от друга – 
победата, освобождението, светлината. Мрак и светлина – една основна 
антитеза, която се корени дълбоко в мирогледа на Траянова: светът е 
схванат като борба между две враждебни сили – доброто и злото. Първото 
идва, поразява, обаче в последния момент побеждава доброто, вечната 
правда и истина. Тук лежи поетическият оптимизъм на Т. Траянова, тук 
се корени и хероическата мощ на духа.

Ето защо, в центъра на книгата стоят баладите „Среднощни видения“, 
„Тайната на Струма“ и „Гибел“. Пред тях стоят „Смърт в равнините“, 
„Последни слова“, „Майка“19. „Погребение“, „Молитва“20, а след тях – 
„Лунна балада“, „Столетник“, „Заклинание на меча“, „Заклинание на зе-
мята“, „Заклинание на духа“, „Родният лес“21 и „Българска песен“.

За да се възвиси от нравствената страна основната идея, трябва около 
нея да се изтъкнат идеи възвишени, от високата нравствена природа на 
човека.

И наистина ние виждаме: съдбата е раззинала паст22 срещу народа; 
той се люлее – под напора на вражески сили – и падат откършени вейки. 
Мистическо озарени, падналите воини призовават майката и Бога: от тия 
светлини иде откровението да се преодоли страхът от смъртта с идеята за 
величието на човешкия дух. От друга страна – трагическият им хероизъм 
се импулсира от нравствения подвиг за родната земя, за родината. За 
тях родината сякаш има своя историческа мисия; тя има свои крайни и 

 18 В структурата на книгата Борис Йоцов разпознава една характерна литературноистори-
ческа тенденция за второто и третото десетилетие на ХХ век – обръщането от драмата 
на отделния субект към тази на колектива. Както се вижда от рецензията обаче, в тази 
стихосбирка, макар лирическият герой да става народът, доминантен все пак остава 
гласът на лирическия Аз (бел. ред.).

 19 По-късно „Балада на майката“ (бел. ред.).
 20 По-късно „Молитва на пророка“ (бел. ред.).
 21 По-късно „Българският лес“ (бел. ред.).
 22 паст (книж.) – уста на звяр, преносно –  бездна, пропаст (бел. ред.).



161

заветни цели; синовете ѝ са средствата за изпълнението на тия цели, те 
са само мигове от нейния вечен живот – едно тайнствено преливане на 
единицата в цялото, като капката в океана. Ето защо, и мотивът – подвигът 
за родината като най-висш нравствен закон, изключващ всяко добро и 
зло, се разрешава с усмивката на благото всеопрощение и примирение. 
Тоя дълг трябва да се изпълни дори и тогава, когато синовете изплащат 
греха на майката родина. Т. Траянов загатва за греха на народа, сякаш 
се сили да разреши идеята за греха и възмездието, ала не разкрива в що 
се състои тоя грях. Той има чувство, че родината има някакъв грях, но 
повече нищо не знае. За нас е повече явно възмездието, трагическият 
ужас от него, ала ужасът на греха не знаем.

Ужасът на това изкупление се чувствува вече не в съдбата на хероически 
личности, но и в общата съдба на масата, на народа. Траянов дава вече 
картини на масата и то – поразената, наказаната. Народът е борец, 
който воюва с пълчищата на съдбата – подчертава се идеята за борбата 
с висшето проклятие. Ала тя не е мотивирана и разработена дълбоко и 
ясно докрай. Народът, упован на себе си, на своята правда и истина, на 
Бога, има мощ да посреща ударите. Ала в самозабравата си той не знае 
какво зло му готви съдбата, не подозира, че след него бди и „око на гняв 
и смърт“23. А знаменията за страшния громол24, за наказанието напразно 
предупреждават – не знае никой какво му готви съдбата, неизповедими25 
са нейните тайни. Как изразява Траянов наказанието на съдбата? С 
космически символи: небето се разцепва на две, мълния змей бълва огън 
върху земята, бичът на хала плющи по снагата ѝ, звездите падат като 
кървави сърца, луната, разкървавена, бяга да се скрие в някоя бездна.26 
Съдбата праща своите „пълчища бързи“27. И в тоя хаос се чува звън от 
мечове и стрели, от разкъсани брони и пронизани щитове. Народът воин 
е поразен в сърцето, засегнат дълбоко в своята национална чест: в ужас 
и уплаха той пада на колени и моли милост от „гневни висини“28. Сла-
бостта в страданието, по-общо – слабостта на духа поражда мисълта за 
смирението и покорността пред висшата сила. С вопли се изразява вече 
съзнанието за злата орис, която изгибелява народ и земя. Траянов доста 
пълно е изразил идеята за еднаквата съдба на народ и земя. Сред писъците 
на синовете воини се чуват стоновете на българската земя. Велик траур 

 23 Цитатът е от „Гибел“ (с. 28), (бел. ред.).
 24 громол (остар.) – разгром, погром, грохот  (бел. ред.).
 25 неизповедим (книж.) – недостъпен за човешкия разум, загадъчен, необясним (бел. ред.).
 26 И тук Йоцов препраща най-вече към стихотворението „Гибел“ (бел. ред.).
 27 Цитатът е от стиха в „Среднощно видение“: „Втурват се пълчища бързи...“ (с. 25), (бел. 

ред.).
 28 Цитатът препраща отново към стих от „Среднощно видение“: „И пълчища ужасени, / 

взрени в гневни висини...“ (с. 27), (бел. ред.).
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я покрива: полята са опожарени, домовете – опустошени, горите ронят 
листата си, планините са заслушани в жестоката присъда на съдбата, 
реките влачат черни шуми29 – смъртта броди из нея, а Богородица, в ужас, 
възвръща лице30.

Сякаш вечна нощ притиска българската земя, целият мир31 е зловещо 
замлъкнал – пълно съответствие на злокобната нощ в българската 
душа. Съдбата продължава своето адско дело – тя извършва велико 
жертвоприношение на своята огнена мъст: издигната е кладата, небето 
запаля костерите32 – „на цял народ осъден надгробните факли“33. Подчер-
тава се още един път идеята – наказанието иде от висшата сила. Тук е 
върхът на висшата напрегнатост на националния трагизъм, засягат се най-
дълбоки струни на сърцето и като при елинска трагедия възгорява в него 
страх и ужас, милост и състрадание. Ужас пред страшното изкупление на 
вината и греха, състрадание – пред страдалчеството на воина за правда и 
истина, за възвишени идеали. Състраданието се още повече усиля, като 
виждаме народа в позата на каещ се грешник – идеята за покаянието и 
изкуплението отново се манифестира.

Ала в бездната на гибелта, в кървавия ужас на страданието, става 
чудо; сред жаравата трепти невредимо великото българско сърце. Сега 
вече книгата ни води към светлия хълм на надеждата и радостта. Това 
сепване сред кладата на националния трагизъм иде от първичните сили 
на българската душа – суровият варварин езичник възвопива34 като ранен 
лъв. То иде от културно-историческите традиции на българското племе, 
от това, което остава трайно, непроменено в националното съзнание, 
от неговите мистически бездни. Ето защо, Траянов, като почти всички 
наши поети, идеализира българското хероическо минало, народа и 
земята – родината, изобщо, е въздигната с религиозно въодушевление. 
Тъй си обясняваме защо се възвръща духът на минали времена, защо се 
пробужда душата на войствени деди, защо народът разтърсва глава като 
лъв, а земята зове като лъвица и защо старият хероически Балкан разкрива 
свещени завети, пази меча на нетленния, непобедимия дух. Идеята за 
възродителната, очистителна сила на страданието е подета и разкрита. 
Обаче трябва да се съжалява, че Т. Траянов много малко се спира тук; 
той сякаш не може да разработи идеята за възвисяването в пламъка на 

 29 Това е перифраза на последния стих от „Тайната на Струма“ (с. 16), (бел. ред.).
 30 Образът на ужасената Света Дева се появява в стихотворението „Майка“ (с. 14), (бел. 

ред.).
 31 мир (остар.)  – целият свят, вселената (бел. ред.).
 32 костер (остар. и диал.)  – клада, буен огън (бел. ред.).
 33 Цитатът е от стихотворението „Гибел“ (с. 30), (бел. ред.).
 34 възвопия (книж.)  – издавам силен вопъл, вик, стон, крещя от страдание и болка (бел. 

ред.).
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страданието, а изпада само във вдъхновенията на заклинанията. Бездната 
на прераждането остава непостижима.

Затуй позивът не е молитва, а борба, която не добива дълбок вътрешен 
смисъл.35 В заклинанията долавяме вече волята за нравствено възвисяване, 
активистическите пориви и гнева срещу Бога. Това са силите, които 
тласкат пречистения варварин да търси „свещеното право за своя живот“, 
своята правда и истина. Тук е крайният предел на вътрешния хероизъм. 
При нас долита патетическият възглас „победен дух над мълнии победен 
да премине! Небето да изтръпне пред ваший царствен зов“36 – идеята за 
богоборчеството.

Най-после мотивът за изкуплението и за извоюваното право в 
страданието се разрешава в благослова на Бога: неговият тайнствен глас 
звъни над родната земя и благославя меча – хероичната воля на народа. 
Тоя благослов за нас дохажда неочаквано – Траянов не ни разкрива как 
народът го получава, а само ни загатва. След словата на меча, идат вече 
химните – заклинания на родната земя, на родината, на духа.37 Въобще, 
това са химни на духа, славослов на неговата победа. На българската земя, 
по-право – на нейната душа, упована на меча, е определено да възпламва 
и гори навеки. Тая душа кипи, вечна, непобедима – тя пърха в родния лес, 
буни се в гърдите на народа. Идеята за подмладяващия се лес, за смяната 
на поколенията, чрез което се спазва душата на родината, намира своето 
пълно живорождение. Тайната живителна сила, невидимите сокове – те 
текат в жилите на поколенията – и никаква сила не може да ги пресуши. 
Става докосване с идеята – синовете са само средството на родината за 
завоевание на крайните свои цели в нейния исторически път. В тая сила 
е залогът за бъдното щастие. Като най-добрите наши поети, Траянов 
вярва в силите на българската родина – и със сурова закана призовава 
българския дух към нови завоевания на човещината и правдата. И тоя 
дух шествува по своя вечен път, облял със своето сияние родния кръст – 
символа на родните светини, които Шар38 вижда насъне39, отразени в бля-

 35 Тук Борис Йоцов има предвид последните стихотворения от книгата на Траянов, в които 
се подчертава призивът към борба. Включително във финалното произведение – „Бъл-
гарска песен“, чиито първи стихове звучат така: „Вейте, ветрове пустинни, / вейте, горди 
ветрове!“ (с. 42), (бел. ред.).

 36 Това е цитат от последната строфа на „Гибел“, но тук Борис Йоцов разменя местата 
на стиховете. В оригинала на Траянов те са така: „Безсмъртни исполини! / Небето да 
изтръпне / пред ваший царствен зов! / Победен дух над мълнии / победен да премине!“ 
(с. 31), (бел. ред.).

 37 Тук Йоцов има предвид баладите „Заклинание на меча“ (с. 37-38), „Заклинание на духа“ 
(с. 39-40) и „Заклинание на земята“ (с. 41), (бел. ред.).

 38 Шар – планина на границата между Косово и Северна Македония, която във фолклора 
е свързана с много легенди и предания (бел. ред.).

 39 насъне (диал.)  – насън (бел. ред.).
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съка на три морета40. На края – и Т. Траянов поставя един патриотически 
идеал, осмислен със страданието на кръста.

С тоя кръст – напред във всички борби!
Вътрешното съдържание на баладите, трагично-хероическият им 

патос определят и реторично-тържествения им стил – жив, отсечен и 
суров. Поетът не може да ги разкаже в тяхната логическа приемственост, 
домогва се повече до впечатленията си, без да може и тях дори да подреди, 
а ги разкъсва с постоянни възклицания, междуметия и запитвания. Като 
говори, че страшни пълчища се влачат към черни дъбрави, той веднага 
прекъсва образите, извиква: „О, странни видения!“ – и след това довършва 
– „Без сълзи те плачат, понесли огромен покрит саркофаг“41. Или: „пред-
смъртен проечава рев на лъв – о, бранна глава! Гине, гине роден стяг42!“43. 
Той винаги изразява и чувството, което извиква у него всеки образ, в една 
картина. Затуй и речта му е преситена от чувство, затуй и фразата му е 
креслива. Един от пресните изрази на това чувство е и обилното твърдо 
междуметие „о“ – от всички наши поети Т. Траянов най-много го употребя: 
о, нощ на черна гибел44; о, гибел неотстъпна45; о, роден неизгледен лес46; 
о, девствена бледност47; о, Боже всемогъщи48; о, вопъл гробовен; о, дево 
светейша; о, майко...49 Тия чести междуметия поддържат тайнствената 
атмосфера на баладите (звучат като писъци на сова в кобна50 нощ), а също 
така – и повишения патос. А за да изрази екзалтацията си, той обилно 
слага и възклицанията – толкова много възклицания, че ако четете 
стиховете с глас, ще се уморите от ударите върху фразата. Обаче поетът 
не се уморява; роб на една вътрешна енергия, обладан от съзнание на 
прорицател, той говори и с повелителен тон. Повелителното наклонение 
на глаголите – обилни, за да изразят движението на емоциите – е една 
обикновена форма на основното негово състояние. Повелителният 
жест се допълня от късите, отсечени, натрупани една връз друга фрази, с 

 40 Перифраза на стих от „Българска песен“ (с. 42), (бел. ред.).
 41 Стиховете са от „Погребение“: „О, странни видения! / Без сълзи те плачат, / понесли 

огромен / покрит саркофаг“ (с. 33), (бел. ред.).
 42 стяг (остар.) – знаме (бел. ред.).
 43 Стиховете са от „Среднощно видение“: „Строг, предсмъртен проечава / рев на лъв – о 

бранна слава! / Гине, гине роден стяг!“ (с. 26), (бел. ред.).
 44 Цитат от стихотворението „Гибел“: „О, нощ на черна гибел!“ (с. 28), (бел. ред.).
 45 Пак там: „О гибел неотстъпна“ (с. 29), (бел. ред.).
 46 Цитат от стихотворението „Родният лес“: „О, роден, неизгледен лес!“ (с. 22), (бел. ред.).
 47 Цитат от „Лунна балада“: „О, девствена бледност, коси позлатени“ (с. 19), (бел. ред.).
 48 Цитат от „Последни слова“: „О, Боже Всемогъщи“ (с. 17), (бел. ред.).
 49 Цитати от „Майка“: „О, Дево светейша...“, „О, вопъл гробовен“, „Смили се, о, Майко...“ 

(с. 13), „Кажи ми, о Майко...“ (с. 14). Впоследствие двете обръщения: „о Майко“ са 
редактирани: вм. „Смили се, о, Майко“ е: „моли се за всички“; вместо „Кажи ми, о, 
Майко...“ е: „Кажи ми, небесна...“ (бел. ред.).

 50 кобен (остар.) – зловещ, злокобен, който предвещава зло (бел. ред.).
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бързи скокове и преходи, с далечни асоциации, с внезапни разкъсвания. 
Например: О, синове, летете! Зове земя – лъвица! Гробове се повдигат! 
– Станете, мъртъвци!51 От туй състояние се обуславя бързотечността 
на фразата, нейната стремителност. В бързината не може спокойно да 
свързва логическите съотношения – и затуй съюзите липсуват в речта 
му. Като не може да попадне веднага на съответни думи, за да даде изход 
на стихията си, той повтаря често – думи, фрази, образи: трижди се небе 
разтвори, трижди спусна пламен жар52; рев на лъв – за бранна слава! 
Рев на лъв из роден стяг!53 Навън е тъй странно. . . 54; сърца нейде сте-
нат! Сърца нейде гинат. . .55 Нещо повече дори: обхванат от несложни и 
разнообразни преживявания, фиксирал погледа си върху няколко идеи, 
той не може да се освободи от някои думи, които имат особено изразна 
значимост за него. Така, словата: кръст, огън, пламък, кръв, бран56, 
мрак, меч, стяг, ярост, гняв и пр. се срещат често из баладите му – по 
своя характер те определят до известна степен и духа им. Неспокоен, 
Т. Траянов не може да постигне спокойна пластика, не се домогва до 
сравнението, а търси повече ефектите на контраста. Мистичните ужаси 
на нощта, проклятието на съдбата, гибелта, хаоса на света, той свързва 
с тъмнината, разумната воля, божествената сила – със светлината. 
Затуй нощта се разцепва от огнени лъчи, от мълнии и синкави сияния, 
от кървави блясъци; тишината се „възсепва“ и „разтърсва“57 от викове и 
писъци, от ридания и удари, мълчанието – от шепоти, навети58: – Звезда 
ли се пръсна над кървав порой? Вън повик замира и писък страдален...59 
Мигом зарница разтвори непрогледни кръгозори, пламна процеп – 
огнен яз60... Ни лист, ни вейка тръпне, спят мрачни небосклони, спи 

 51 Цитатът е от „Гибел“: „О синове, летете! / Зове земя-лъвица! / Гробове се повдигат! – / 
Станете, мъртъвци!“ (с. 31), (бел. ред.).

 52 Цитат от „Среднощно видение“: „Трижди се небе разтвори, / трижди спусна жар и 
плам...“ (с. 26), (бел. ред.).

 53 Пак там: „Рев на лъв – за бранна слава! / рев на лъв из роден стяг.“ (бел. ред.).
 54 Йоцов има предвид стиховете от втората строфа на „Майка“: „Навън е тъй страшно, / 

навън е тъй странно...“ (с. 13). Впоследствие Траянов ги редактира така: „Навън е тъй 
страшно / нощта е тъй ясна...“ (бел. ред.).

 55 Цитатите са от първата и третата строфа на „Майка“: „Сърца нейде стенат! […] Сърца 
нейде гинат....“ (с. 13). Впоследствие във втората строфа се появява сходен стих: „Сърца 
негде гаснат“ (бел. ред.).

 56 бран (остар.) – война, битка (бел. ред.).
 57 Тук Йоцов препраща към стиха от „Погребение“: „Разтърсва тъма!“ (с. 32), (бел. ред.).
 58 навет (книж., остар.)  – клевета, интрига, коварство (бел. ред.).
 59 Цитатът е от „Майка“: „Звезда ли се пръсна / над кървава порой? / Вън повик замира / 

и писък страдален...“ (с. 14), (бел. ред.).
 60 яз (диал.)  – изкуствена преграда на река за отбиване на водата, бент. Цитатът е от 

„Среднощно видение“: „Мигом зарница разтвори / непрогледни кръгозори, / пламна 
процеп – огнен яз.“ (с. 25), (бел. ред.).
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моята страна...61 Събудени сред писък сърца обезумели треперят в чер 
кошмар...62 При тия контрасти преобладава повече мракът. Мрачно 
суровият тон на речта му се обуславя не само от мрачните страдания, но и 
от тия траури и нощи: мрачни подножия63, нощен свод64, пустиня тъмна65, 
черна дъбрава66, чер облак67, черна постеля68, черен бич69, черна клетва70, 
черна гибел71 на измъчената душа, вътрешният хаос избива и навън – 
светът е даден повече в хаотично движение. Метафората и метонимията, 
заедно с хиперболата и обръщението, вземат необуздани размери. 
В своята екзалтация той чувствува целия мир като живо чудовище, 
оживява и мъртвите си понятия и видения: лесът бълнува72, сини вълни 
пеят, горите се молят, Струма странно пее, Пирин се вслушва, майката 
слуша беди...73. Склонноста му към странното, тайнственото намира 
израз в наречия, положения, картини: нощ странна, странни видения, 
глас тайнствен, странен час, кобен знак.74 Той чувствува като живи сили 
гибелта, нощта, нетленната сила, душата на родната земя, Бога и пр. – 
обръща се към сенките на мислите и образите си: О, гибел, не пристъп-
вай!75 Възлез, осенявай, о сила нетленна...76 Сияние, възгаряй!77 О,  боже 
всемогъщи на моята страна ...78 Тези живи сили го примамват, той често 
изпада в самоизмама: не може да се разбере те ли го мамят, или той тях 
примамва. Той чува и странни гласове, откровения на Бога, на майката 
земя, удари на подморски камбани, писъци на обезумели сърца. Така 

 61 Цитатът е от „Гибел“: „Ни лист, ни вейка тръпне, / спят мрачни небосклони, / спи моята 
страна...“ (с. 28), (бел. ред.).

 62 Пак там: „Събудени сред пписък / сърца обезумели / треперят в чер кошмар...“ (с. 29), 
(бел. ред.).

 63 Цитат от „Българска песен“ (с. 42): „С вик из мрачните подножия...“. По-късно става: 
„Вейте, с напора тревожен...“ (бел. ред.).

 64 Пак там (бел. ред.).
 65 Перифраза от „Молитва“: „Пустиня жадна, тъмна...“ (с. 35), (бел. ред.).
 66 Перифраза от „Погребение“: „Към черни дъбрави...“ (с. 33), (бел. ред.).
 67 Перифраза от „Среднощно видение“: „Облак чер разкъсан стене...“ (с. 26), (бел. ред.).
 68 Цитат от „Последни слова“: „И примирéн ще легна / на черната постеля...“ (с. 17), по-

късно цялата строфа е редатирана от поета (бел. ред.).
 69 Цитат от „Среднощно видение“ (с. 27) (бел. ред.).
 70 Цитат от „Гибел“ (с. 28), (бел. ред.).
 71 Пак там (бел. ред.).
 72 Образът е от „Среднощно видение“ (с. 25), (бел. ред.).
 73 Перифрази от „Тайната на Струма“ (с. 15-16), (бел. ред.).
 74 Перифрази от „Майка“ (с. 13-14.), „Среднощно видение“ (с. 25-27), „Гибел“ ( с.27- 31), 

(бел. ред.).
 75 Цитат от „Гибел“ (с. 29), (бел. ред.)
 76 Цитат от „Заклинание на земята“: „Възлез, осенявай, / о сила нетленна...“ (с. 41), по-

късно стиховете са редактирани от автора така: „Възлез проявена, / о, сила нетленна“ 
(бел. ред.).

 77 Цитат от „Погребение“ (с. 32). Тази строфа впоследствие отпада. (бел. ред.)
 78 Цитат от „Последни слова“: „О Боже Всемогъщи / на моята страна“ (с. 17), (бел. ред.).
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внушава широка космическа картина, от слухове и зрителни впечатления, 
изпълнена с движение, забулена в мрак – сякаш гледаме нощта от летящ 
влак. Кръв, гръм, звън, огън, ярост, вихър, буря, мрак, сияние, вик, суров 
бог, нетленен дух, черна паст – всичко се слива в една обща маса; сенки и 
видения в една магесна нощ, разкрити нам от трептящия филм. Туй е една 
особеност на Траяновия стил – образна бързотечност.79 

От общата изстопленост80, от позата на библейски пророк, чрез 
честите обръщения и бързите олицетворения Т. Траянов лесно пре-
минава към суровите заклинания. Би помислил човек, че той вярва в 
магичната сила на словото; ала тук те са повече израз на самоопияняваща 
се екзалтация. От нейния връх се стига още по-пряко до хиперболата, 
една от най-характерните форми на неговия стил. Той винаги гледа през 
увеличителни стъкла. Надвишаващ дълбочината и пламъка на своето 
страдание, надценяващ значението на всяко свое преживяване, издигащ 
високо личността си, той не може да гледа с окото на успокоената мъдрост. 
За него наистина лъчата81 се извива „с писък безумен“82, из нощта кън-
ти „стон безконечен“83, пълчищата носят „огромен саркофаг“84, в душата 
му сълзите „на цял народ кипят“85, в кръвта на войните „гърми кръв на 
исполини“86, народът ридае като „лъв за бранна глава“87. Той може да из-
казва страданието си с „плач безумен“88, да издига от „свята мъст грама-
ди“89, да заклина „с гръм в подземни водопади, да стъпне ярост, плам и 
кръв“90 и пр. От същия характер са и картините му – плод все на същото 
необуздано чувство и хиперболизиращо въображение.

Оттук иде и неясността, тъмнотата на неговия стил. Прекалените 
хиперболизирания, заедно с далечните асоциации, когато се стига до 
особени специфични взаимоотношения на нещата и от тях се изхожда, 

 79 Както се вижда, когато говори за „Траяновия стил“, оценката на Йоцов не е еднозначна. 
Съвсем друг е патосът на Иван Радославов, за когото динамиката и неочакваната 
съчетаемост на образите са едно от основанията да се говори за новаторски, „траяновски 
стих“ (вж. Радославов, Иван. Българският символизъм (Основи – същност –  изгледи). 
–  В: Хиперион, 1925, № 1- 2, с.11), (бел. ред.).

 80 изстoпленост, изстъпленост (остар.) – изпъкване, изправяне, заставане пред (бел. ред.).
 81 лъча (остар.) – лъч, сноп светлина (бел. ред.).
 82 Цитат от „Погребение“ (с. 32), (бел. ред.).
 83 Пак там (бел. ред.).
 84 Текстът от „Погребение“ гласи: „понесли огромен / покрит саркофаг...“ (с. 33), (бел. ред.).
 85 Цитат от „Молитва“ (с. 35), (бел. ред.).
 86 Текстът от „Заклинание на духа“ гласи: „Гърми, о кръв на исполини...“ (с. 40). Впоследствие 

стихът е редактиран: „Живей, о, дух на исполини...“ (бел. ред.).
 87 Неточен цитат от „Среднощно видение“ и типографска грешка: „Рев на лъв – за бранна 

слава.“ (с. 26), (бел. ред.).
 88 Цитат от „Молитва“ (с. 35), (бел. ред.).
 89 Цитат от „Заклинание на духа“ (с. 39), (бел. ред.).
 90 Пак там, текстът гласи: „И с гръм в подземни водопади / да тътне ярост, плам и кръв!“ 

(бел. ред.).
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за да се излее поетическата мисъл. Той се домогва и до символните 
съчетания. За Т. Траянова е естествено да  каже: лъчата с писък се скъса, 
взрени в звездните слова, кръвта жаднее горд венец, корените и жилите на 
леса разбиват на прах внезапния порой, стон простенва и пр. Тъмнотата 
на стила нейде дори се още повече усиля поради слабата композиция и 
неизбистрената концепция. Тя се корени дори в неговото съзнание.

Трябва да се отбележи, че всички форми на тромавия стил се обуславят 
от съдържанията на една силна личност. Затуй и словото у него, 
обикновено и твърдо, плющи и звъни. И винаги свършва с твърдия удар на 
мъжката рима. Ето защо, трагично-хероическата струя на неговия патос 
най-силно се чувствува и в речта му, когато другите две – романтическа 
и мистическа, – слабо се проявяват. И в речта си Т. Траянов вярно се 
отразява. Ако с баладите си е по-достъпен за читателя, то не се дължи на 
формите и начина на израза, а на тяхното съдържание, което е по-близко 
до психиката на нашето време.
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Златорог: Месечно списание, Год. VII, 1926, № 1, с. 42-45

„ЦВЕТЯ ОТ МОИТЕ ГРАДИНИ“.  
ОТ НИК. ВАС. РАКИТИН, ПЛЕВЕН, 19251

В своята антология той се показва такъв, какъвто се откри още в първата 
си сбирка2. Неговият път лъкатуши понякога, но не прави завои, не 

прави скокове, нито пък се подема. Това му дава възможност да се опре-
дели до известна степен стилово, външно и вътрешно. По този път, посо-
чен от неговите учители, той бавно върви, озърта се жадно, вслушва се, и 
не смее да го изостави: плах и скромен, той е доволен от него, защото това 
е пътят към неговото родно село. И ето защо, излязъл от Вазова, той по-
глежда към Пенчо Славейкова, после – към Яворова, дори и към по-мла-
дите – към Лилиева и Дебелянова, но не забравя своя път. От тях той 
подзема някой мотив, някоя лирическа форма, някой образ или обрат, 
отразява някое тяхно настроение, употребява някой техен изобразите-

 1 Тази рецензия на Б. Йоцов за стихосбирката на Н. Ракитин от 1925 г. излиза в рубриката 
„Преглед“ с подраздел „Литература“ на сп. „Златорог“. Критикът характеризира 
„степента на неговата дарба“ и въпреки критиките за ограниченост на поетическите  
мотиви (сведени единствено до „еротика, природа, смърт“),  като достойнство на 
стихосбирката посочва „любовта към българската родина“, наличието на реалистични 
образи, на сензитивност и „романтическа унесеност“ (бел.ред.).

 2 Става въпрос за стихосбирката „Под цъфналите вишни“, издадена през 1909 г. Борис 
Йоцов наистина разпознава в по-късната стихосбирка на поета характеристики, които 
още рецензентите на първата книга са видели – подражанието и отказа от по-категорични 
поетически жестове, които правят и толкова трудно определима лириката на Николай 
Ракитин, защото в нея се появяват формални влияния от литературата на модернизма, 
но интерпретацията на света, а често и реалиите, които се появяват, говорят за едно 
по-скоро традиционно, немодерно и/или немодернистично световъзприемане. Хр. 
Цанев – Борина например извежда като основен недостатък на  първата книга – „Под 
цъфналите вишни“ – „стремлението към едно безгледно подражание на модерни поети“, 
което според него „се е оказало доста пагубно – там личното на автора се съвършено 
изгубва в чуждия маниер“. (Българска сбирка, 1909, № 8, с. 551-552). Алберт Гечев вижда 
нежеланието за заявяване на един различен поетически субект: „Един тих, свенлив 
живот стои пред вас, един човек, който даже в поезията си се бои да направи някакъв 
силен жест, който, потънал в своята душа, се изолира от всичко в тоя свят и като че ли 
никога не ще прояви интерес към него“. (Демократически преглед, 1909, № 6, с. 724-
726), (бел.ред.). 
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лен маниер.3 Ала всички тия плевели не задушват чистите житни класове. 
Това обстоятелство определя не само степента на неговата дарба, но и 
неговия поетически небосклон. Външно, той е без значение за нашата 
поезия, вътрешно – той се възвежда към чужди сфери, но се запазва в 
детайлите, в ония подробности, които издават тих, скромен и съвестен 
работник на нашата литературна нива. Защото – стихът му не само е груб, 
но е и неизразителен, не само не е „звучен и сладък“4, но не звъни, не 
е добре инструментиран, нито цизелиран5. В стила си е небрежен като 
Вазова, музикалното му чувство е незначително. И той е доволен от фор-
мата си изобщо.6 Над нея той не мисли. Ето защо и словото му издава 
некритично отношение към нашата реч. Колко слова у него са изтрити, 
неуместни, излишни, груби! Бихме казали: той не твори, а импровизира. 
Бързината, с която са написани стихотворенията му, издава и характера 
на неговия творчески процес.

В подробностите на разработените от него мотиви той ясно изразява 
основните моменти на своята поезия. Дошъл в града, той не може да скъса 
със селото, както и Елин Пелин. За него това положение е в известен 
смисъл болезнено: „син прокуден на селото бедно“7 – казва за себе си 
той. Кой го е прокудил? Съдбата, условията на живота или нещастният 

 3 Влиянията, за които говори Борис Йоцов, често са доста разпознаваеми. Срв. напр. „Тях 
слънце нивга не поглежда. / Самотни в някоя дъбрава / Самотен ручей ги роси / И аз не 
знам каква надежда / Ви всяка пролет възкресява...“ (Ракитин, „Момини сълзи“) с „Вас 
слънце ви не вижда – лъх, / зефирен лъх ви не допира […] Напразно чакате!... Така, / в 
надежда тихо безнадеждни, / вий мрете – болни теменуги.“ (Яворов, „Теменуги“) или 
„Стара майка от чужбина син дочака […] Изпоходил пътища на всички вери / Само в 
родна къща скитник сън намери. […] Кръст направи и молитвата й свята / с мирис от 
цветя изпълни тишината.“ (Ракитин , „Вечер“) с „Да се завърнеш в бащината къща, / 
когато вечерта смирено гасне […] Да те присрещне старата на прага […] да шъпнеш тихи 
думи в тишината / впил морен поглед в старата икона...“ (Дебелянов, „Да се завърнеш 
в бащината къща...“), „Моите спомени са жерави ята...“ (Ракитин, „Моите спомени...“) 
и „Моите спомени /  птици в нощта“ (Лилиев, „Моите спомени...“)  и др. (бел.ред.).

 4 Това е препратка към положителните отзиви за  поезията на Н. Ракитин, изказвани в духа 
на текстове като този на Йордан Бадев „Н. В. Ракитин“, публикуван в „Скици на живите“ 
(1934) и акцентиращ върху липсата на претенция, в интуитивността на поетическите 
образи, в „простия и обикновен“, но неманиерен стих на поета (вж. Бадев, Йордан. Н. 
В. Ракитин. –  В: „Слово и родина“, 2010, с. 225-228), (бел. ред.).

 5 цизелиране (лат.) – метод на обработка на древни, предимно метални накити и предмети, 
гравиране, орнаментиране; тук в преносен смисъл (бел. ред.).

 6 В тези критически бележки може да се разпознае критически отглас от идеите на кръга 
„Мисъл“ и укорите на д-р Кръстев към Вазов, Елин Пелин и др. по отношение на липсата 
на художествена обработка на материала. Вж. напр. статиите „Иван Вазов. Беседа, казана 
в Елена на 17. 07. 1905 г.“ и „Певец на селска неволя“ от книгата „Млади и стари“ (бел.
ред.). 

 7 Цитат от стихотворението „Копнеж“: „Но, уви, топи ме само в мъка / моето желане 
непобедно:  ще умра далеч от теб в разлъка, / син прокуден на селото бедно, / Земьо, 
майко моя!“ (с. 30), (бел. ред.).
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случай? И той сам не би могъл да ви отговори. Но и в града той си остава 
образован селянин, както в своята нервна организация, така и в своя 
вкус. Градската му култура, която се изразява повече емоционално, 
се чувствува в мечтателната, сладостна нега8 на поезията му. На тая 
култура се дължат, макар и не изключително, романтическите струи, 
колкото и незначителни, в неговото дело. Иначе – той живее с обичаен 
смисъл за нещата, с яснотата и спокойствието на духа си, с реализма на 
чувството и мисълта си. От тук иде и наивният характер на поезията му, 
и идиличността на неговия поетически свят.9 У него животът тече мудно, 
плавно – както в блажената някога провинция. Няма там трагически 
конфликти, няма злини и нещастия – живееш вегетативно и си доволен, 
че можеш да дишаш и да се радваш на божия свят. Понякога дори – можеш 
да помечтаеш, да въздъхнеш за някоя ласка, за поглед, да тръпнеш плахо 
пред незнайната, която те чака на своя вечен праг.

Ето защо, в поезията на Ракитина няма богат вътрешен живот. 
Обикновено кръгът на неговите мотиви е ограничен: еротика, природа, 
смърт – това са едва ли не всичките струни на лирата му. Ала бихме 
посочили и нещо друго: отдаността към родната земя, любовта към 
българската родина. Тук е и основното разположение на неговата душа. 
Тук се очертава и трезвеността на онова българско съзнание, което 
непосредно е свързано с нашия селски бит, с нашите сказания и легенди, 
с домашната традиция. Съдържанието на това съзнание е общо – с него 
разполага и Ракитин. И той ни го предава тъй, както би ни го разкрил 
добрият, уседналият, влюбен в своето българин. Тук се крие характер-
на, ценна особеност на неговото творчество, но и една от неговите слаби 
страни. И ето, той остава заключеник на нашата провинциална дейст-
вителност. Ала това обстоятелство не е за него от драматически харак-
тер. Понякога от него се поражда тиха болка, романтически въздъх, но 
той умее да резигнира10. Обикновено Ракитин е доволен от своята среда, 
понякога дори е влюбен в нея. Затова и поезията му в основата си е пе-
рифраза на действителността. Освен това той я възпроизвежда с прост 
психологически апарат, ала искрено и прямо.

 8 нега (рус.) – състояние на отпуснатост, блаженство, задоволство и наслада (бел. ред.).
 9 Доколкото реализмът изисква критическо отношение към „действителността“ и 

съответно не предполага наивна или идилична нагласа към нея, тук може да се говори 
за двусмислица, която обаче е провокирана от еклектичния характер на Ракитиновите 
поетически образи. По-надолу в отзива на Йоцов може да се види по-ясното ценностно 
разграничаване между употребата на по-тривиалните „реалистични образи“ и 
романтическия потенциал на произведенията, който обаче в повечето случаи остава 
недоразгърнат. (бел.ред.). 

 10 резигнирам (лат. през фр.) – примирявам се, подчинявам се, отказвам се да правя нещо 
(бел. ред.).
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Лирическите форми на това възпроизвеждане не са богати и 
разнообразни, те не подсказват поглед на наблюдение с по-широк 
кръгозор, свеждат се почти към един дял от тази действителност. При това, 
поетът е твърде повърхностен: той не търси типичното, характерното, зад 
факта не вижда по-далечното и вечното, зад случая не търси механизма и 
логиката на явленията. Той изхожда повече от бегли хрумвания, моментни 
пробляски, ала винаги ги подклажда в делото са си едно основно настроение 
на романтическа унесеност или физиологическа радост и насита. Ето защо 
лириката му на много места е поводна11, по-случайна – или пък автобио-
графска. И той често издребнява: за най-незначителните свои преживява-
ния и приключения той създава поетически документи. А тъкмо тая доку-
ментност – в смисъл да записва всичко, което се мерне в съзнанието му, е 
вредна за дълбочината на поезията му, а също – и за нейната художествена 
усреденост. От друга страна, той не знае, че така се повтаря в мотиви, обра-
зи и обрати, че така се губи в явленията и фактите, крие своите поетически 
искри. На вътрешното монотоние се дължи и външното.12 Проследите ли 
отношението му към природата, толкова искрено, непосредно в основата 
си, ще видите, че то не се е изразило напълно със своята поетическа сила. 
И в простото описание, и в битовата бегла картинка, и в душевния пейзаж, 
и там дори, дето възвежда природата като декорация или символ на своето 
аз, ще доловите вариации на едни и същи мотиви, които той не обича да 
разработва внимателно, с художествен такт.13 Спасява песните му тяхната 
непосредност, някъде дори тяхната сурова простота. Колко по-силен щеше 
да бъде поетът в тия случаи, ако изхождаше от по-сложни художествени 
задачи, ако обмисляше мотива, ако му дадеше повече вътрешна глъбина.

Неговата творческа метода в основата си е реалистическа. Ала и с нея 
не прави – макар че би могъл – завоевания от по-висш характер. Тук 
най-силно се изразява неговата образова изобретателност, границите и 
силата на поетическата му фантазия. Тя оперира с един материал, сложен 
в съзнанието му от живота на една и ограничена покрайнина. На нея се 
слага целият му нравствен мир, от нея поезията му смуче своята първична 
сила. Но дори и с този материал той не постъпва като художник, не го 
подбира, не го съчетава в нови форми, не се опитва да го пресъздаде малко 
по-свободно. Нивото на неговото поетическо съзнание е обусловено от 
стила на живота му, от атмосферата на средата му, толкова силна в поезията 

 11 поводен – предизвикан от конкретен повод, конкретен, случаен (бел. ред.). 
 12 Това не е първият упрек към Ракитин в монотонност. Вж. например рецензията на Ангел 

Каралийчев за „Освободеният Прометей“ (1923): „Ако не беше тъй пресилена, без вкус 
и монотонна, би могла да ни възхити“. („Нов път“, 1924, № 6, с. 192), (бел.ред.).

 13 Тази повторимост може да се открие дори в рамките на отделните произведения на 
Ракитин – един похват, който често се използва като ефект, но се превръща в дефект 
при прекомерно използване (бел. ред.). 
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му, че едва ли не го погубва като творческа личност. Тук най-силно се 
чувствува конвенционалният момент в делото муТова е – защото той 
много зависи, едва ли не изключително, от своите впечатления, зрителни 
и слухови. Той има добро око и развит слух. Ала не е тънък и нежен. Ето 
защо лириката му е предметна, сетивна. Лежи ли на тревата, ноще14, той 
се опива от „безкрайната нега“ на мрака. И му се струва, като че до него 
се е „допряло младо, топло тяло“15. Трябва да се съжалява, че тия усе-
ти, на които поетът дължи немалко хубави образи и чисти трепети, не 
са така разнообразни, както са свежи, че тe не изхождат от по-дълбока 
инстинктна, физиологична подкладка, че не се използуват за израз на 
чисто лирическо състояние. Ето защо в поенията му няма много багри, 
нито много тонове, нито отсенки, загатвания, приливи, нежни и тънки. 
От друга страна, в нея няма толкова жизнена сила. Още повече, когато 
неговите усети са облагородени, често са сведени в рамките на сладостна 
романтика, сподавени са от съзнание за по-голяма приличност. Така – 
нищо в тая лирика не ни изненадва, не дразни сетивността ни, не буди 
по-дълбоко нашия нравствен мир. Рече ли поетът да се откъсне от своята 
примитивна опияненост,  да се освободи от усета на реалното, той се отдава 
на своята мечта – но и нейните крила не го носят във вълшебното царство 
на лъжата, самоизмамата, а в друг край – и то пак в действителността. 
Колко е характерен за него тоя стих: „Отнеси ме, моя хубава мечта, далече 
в полето широко“16. Ракитин дори не чувствува вътрешна необходимост 
да отиде по-далече: лети в родното село, в природата, в „старината“. Зна-
чи, връща се там, отдето е излязъл. Затуй и тук той пренася външния 
свят в своята поезия. Така можем да си обясним защо в нея отсъствува 
по-дълбока мисъл, по-съществена идейна съдържимост. Това, което той 
казва като свое и от което навярно е излязъл като поетически зародиш, 
се долавя обикновено в края на песента. Затуй той често свършва много 
изразно, макар и просто. Но не трябва да се забравя, че неговата сила е 
в сензитивното доволствие и романтическата унесеност. Чрез тях се 
изразява и мирогледът му, в който се долавят най-често елементите на 
простата житейска мъдрост. С последната е съпричастен тъй интимно, 
че дълбоко в душата си едва ли би могъл да се освободи от нейната власт. 
Затова – да измени своя досегашен път, това би значило да изсече корените 
на своята поезия.

 14 ноще (диал.) – нощем (бел. ред.).
 15 Двата стиха са от втората строфа на стихотворението „Нощ (Облякла бе нощта 

прозрачна...)“: „Облъхнат от безкрайна нега, / като че беше се допряло / до мене младо 
топло тяло.“ (с. 50), (бел.ред.).

 16 Това е от стихотворението „Отнеси ме, моя хубава мечта...“, чиято първа строфа звучи 
така: „Отнеси ме, моя хубава мечта, /далече в полето широко, / де звъни на чучулига 
песента, / заряна в лазури високо“ (с. 32), (бел.ред.).
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 Златорог: Год. VII, кн. 2-3

СТИХЪТ НА НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ

Погледнем ли исторически – не можем да не го отнесем, поради някои 
негови белези, към общата вълна на символизма. Погледнем ли обаче 

психологически – лесно долавяме, че той има, както стихът на всеки поет 
с определена индивидуалност, по-дълбока лична подкладка.

Кое отличава тоя стих от стиха на толкова други поети?
Още в своя зародиш, в общите творчески предпоставки, стихът на 

Лилиева изхожда от определено музикално настроение1. У него този мо-
мент има изключително значение – поетът живее предимно с представите, 
които изхождат от неговите слухови възприятия; бихме казали – мисли и 
със звукове, а не само с образи и символи. Взрете се само по какви пътища 
асоциира представите, за да схванете, какво решаващо значение има за 
него звукът и тонът. Често ще се срещнат обрати и образи от тоя характер: 
„ утехата на глъхнал звън  / вълшебна тайна не звъни / да слушаш дивния 
псалом2 / на изумителната младост“. Той се вслушва не само в себе си, 
в шъпота3 на абстрактните понятия, но и около себе си, в далечините, 
в пространствата, за да долови някаква неразгадаема мистична музика. 
Заетият обрат – Какво ти слушаш Николай – изразява вътрешна правда. 
Той сам казва: – Моята душа трепти като водите на заключен ручей. 
И той чува наистина музика не само в себе си, но и в обективния мир: 
„Прозвучава странна лира / Моята душа е там“. Чува и помни тоновете, 
знае тяхната цена и пренася музиката на явленията и действията в своята 
песен. Прочетете „О, тоя грохот на града“. Друг път слуша мелодията на 
дъжда: „И отсичат бавно / Капки в ранна есен / Звуците неравни в тая тъжна 
песен“. Това за него е една вътрешна необходимост. Най-добре изяснява 

 1 Търсенето и откриването на музикалност в стиха не е, разбира се, отличителен белег 
само на Лилиевата поезия. Нека си спомним Яворовите самонаблюдения, споделени 
с Михаил Арнаудов: „Това настроение ти се явява като една мелодия, която ти звучи 
в душата- Думата се явява после, после се явява мотивът, в който трябва да въплътиш 
тая мелодия.“(М.Арнаудов, „Към псхографията на П.К Яворов“. София, Държавна 
печатница, 1916, с. 28 (бел.ред.).

 2 псалом (спец.) – (бел. ред.).
 3 шъпот (остар.) – шепот (бел. ред.).
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характера на неговото творчество „Вървя самин“: „Таен глас трепти: Какви 
цветя, какви съзвучия в незнайна песен ще заключиш?“ А прочетете ли пе-
сента „От ранина обезумял“, нейния възглас към музиката, уверявате се, 
че музата на Лилиева е с лира, че формите на неговото вдъхновение са от 
музикален характер.

Как се изразяват звуково неговите впечатления? Макар съгласните 
да нямат особено значение за мелодията на стиха, все пак Лилиев не ги 
забравя, когато иска да отсени стиха си, да осмисли вътрешно неговата 
музикалност, да наподоби външни съзвучия, да подчертае темата, да внесе 
дисонанси. Така той често повтаря преднамерено еднакви или еднородни 
съгласни, за да засили не само звуковата експресия4. „Приласкай ме 
вълна...“ унася, подема и с често повтарящите се „м“ „н“ „р“. Вслушайте 
се например в тая строфа, в която сякаш последователно се явяват напев-
ните „м“ и „н“ и твърдите „р“ и „г“: „На гордостта под горестното бреме, 
/ Кому са нужни модрите венци, / От земните си скърби що плетеме?“ 
Или в тая, дето зъбната „т“ и шушкавата „ш“ създават впечатление на 
тайнственост: „Тъмна и несретна, / Мойта мисъл тръпне / И в тъмата ледна 
/ Плахи думи шъпне5“. Друг път Лилиев изкусно слага паузи в появата 
на определени съгласни, де по-големи, де по-кратки, и така, съобразно с 
вътрешни изисквания, достига необикновена звукова импресия6. На-
пример следете как се редят „р“ „е“ „т“ : „Ридаят скръбни ветрове / И от 
потайни далнини / Вълшебна тайна не звъни, / Изгубен друмник не зове, 
/ Не мамят призрачни ръце / Забравени полета спят... / На всеки тъмен 
кръстопът  / Едно разпънато сърце“. Или – „п“ „р“ „с“ „т“: „Кои са тия 
призрачни земи, / Де вихрите крила бездомни сплитат / Като дъжд скръбта 
ръми.“ Повтарянето на звукове, било в началото на думите, било в средата 
или края, последователното им редуване, ненадейното им изчезване или 
внезапно появяване, Лилиев се стреми вътрешно да осмисли винаги. Тук 
той умее да спазва на време мярка, никога не изпада в празна звукова игра. 
Нека си припомним Балмонта, който се гордее в своя стих; колко изкустве-
на, насилена е на места неговата алитерация7, как много е злоупотребил 
с наредбата на гласни и съгласни8, че в звуковото еднообразие се губи 
всяка музикалност. Вътрешната хармония на стиха у Лилиева е запазена с 

 4 експресия (литер.) – ярка проява на чувство; изразителност (бел. ред.).
 5 шъпна (остар.) – шепна (бел. ред.).
 6 импресия (изк.) – художествено изображение, при което превес има чувството, 

възпроизвеждането на отделен ярък момент, а не задълбоченият реалистичен рисунък.
 7 алитерация (литер.) – звукова организация на стиха, при която се натрупват еднакви 

или близки по звучене съгласни звукове (бел. ред.).
 8 Действително, алитерацията у Балмонт  (Константин Бальмонт,  руски поет символист 

(1867–1942)  дразни със своята натрапчивост,  както напр. в стиха „чуждый чарам черный 
челн“ (бел. ред.).  
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умерената и вмислена9 съзвънност10. Той си позволява да измени звуково 
думата, за да засили някоя повтаряща се съгласна или гласна, или за да 
избегне неблагозвучието на струпани съгласни, но по-далече не отива. Така, 
той не казва първия, а „първния тон“; не безнадежна – както би трябало да 
бъде етимологически – а без-надежна; не всяко, а сяко и пр.

Тъй и гласните Лилиев използува не само за мелодията на стиха, 
но и за неговата вътрешна хармония. Най-добре от всички наши поети 
той се замисля не само над отсянката на всяка гласна, но и над нейната 
емоционална сила. Той не я свързва, като Рембо11, с определена крас-
ка, но с музикалното си впечатление и с поетическата си мисъл. Същи-
те принципи, които обуславят наредбата на съгласните, са в сила и тук. 
Нека вземем няколко типични случая. Вслушайте се в стиховете: „Гасне 
мечта златодарна  / В мразни, безстрастни лучи12“. В първия стих преоб-
ладава „а“ (чува се 5 пъти), а във втория –„и“ (3 пъти); обаче там звучат 
още 2 ударени „а“, които с първите 5 определят характера на двата стиха 
– спокойна, смирена болка13. Или: „Чемерни14 облаци плуват, / Вихър 
развихрен ечи / В сълзи горели очи / Модри простори бленуват“. В първия 
стих се чува да звучи по два пъти „е“ „и“ „а“, а само по веднъж „о“ и „у“, 
но затова пък те го нюансират емоционално, защото носят значителните 
тонове на мелодията; в следния стих всяка дума звъни с гласна от по-висок 
разред, с ударено „и“, което отговаря на представата за воя на вятъра; в 
третия – чува се пак „и“, три пъти: началните неударени, а последното уда-
рено – сякаш замлъква и пак изпищява; в последния вече имаме, покрай 
двете глухи „и“, пълни гласни „о“ и „у“. Тряба15 да се забележи, че тук 
се чува два пъти ударено „о“ и еднъж16 неударено, което заедно с двете 
неударени „о“ от предния стих, дава възможност да се образува не само 
звукова градация, подчертаваща основната мисъл в тая строфа, но, заедно 
с ударените и неударени „и“, и звуков контраст, който отговаря не само на 
емоцията, но и на образите в двата последни стиха. Освен това, два пъти се 
долавя тъмното „у“ в цялата строфа: в началния и в последния стих в края. А 

 9 вмислям се (остар.) –  замислям се, задълбочавам се (бел. ред.).
 10 съзвънност – съзвучност (бел. ред.).
 11 В своя знаменит сонет  за гласните Рембо (Аргюр Рембо, френски поег символист 

(1854 – 1891) придава на гласните константни звуково-цветови съответствия напр.  а 
е черно, е – бяло, и – червено, о –  синьо (бел.ред.).

 12 луч (остар.) – лъч (бел. ред.).  
 13 Приписването на звуковете на  речта на конкретни смислови съдържания следва едва 

обща традиция,  в която  могат да се отбележат имена на учени като Михал Арнаудов, 
Боян Пенев и др- в която интерпретацията на звуковата експресивност не се подчинява 
на някаква доказателствена   процедура, а си остава плод на субективно впечатление 
(бел. ред.). 

 14 чемерен – злокобен (бел. ред.). ,
 15  тряба (диал.) – трябва (бел. ред.).
 16 еднъж (остар. диал.) – веднъж (бел. ред.). 
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тази симетричност хармонизира вътрешно стиха. Не без значение е и друга 
звукова симетрична последователност: а–и, е–и, о–и, у–и. Тя подчертава 
основния характер на мелодията. Каква звукова сила има само два пъти 
явяващото се тъмно „у“ в началото и средата на строфата сред ясните „е“ 
„и“ „а“ и преходното „о“! Вслушайте се: „Ти чуваш мойта горестна молба 
/ От свойте небеса, незнайни Боже  / Прати низвергнат дух ръка да сложи / 
Над моето сърце – като съдба!“ Това „у“, подкрепяно с още по-тъмното ,ъ“ 
(ѫ), носи отчаянието, когато другите гласни носят надеждата.

Явно Николай Лилиев знае, по-добре от Яворова и Дебелянова, цената 
на ударената гласна. Ако се взрем в посочените примери, ще видим, че в 
основното настроение там ни увеждат17 гласните, които носят ударенията. 
Кажем ли: „Не блясват въздишките сини / На ранната странна зора“ – 
долавяме, че в първия стих се повтарят две ударени „и“, покрай други две 
неударени, и то симетрично, а във втория – три ударени „а“ и високото „и“, 
сякаш наистина въздишките са сини, ведри: ражда се зората, животът в 
природата (неудареното „о“, което се чува ненадейно в края на втория стих, 
не се забелязва и не указва влияние върху общия смисъл на мелодията). 
Особено силно въздействие имат повтарящите се ударени гласни, когато 
се подкрепят и от други еднакви или подобни, макар и неударени. Напри-
мер: „Пред моя праг ранила е нощта / Огромно слънце в моя свят залязва 
/ И моя рог отдавна протръби“. Тук се повтаря единадесет пъти „о“, от 
които три са ударени, девет пъти „а“ (заедно с „я“ от ѣ), от които четири 
са ударени; три пъти „и“, от които две са ударени; три пъти „е“ и два „ъ“, 
всички неударени. Преобладава „о“ и „а“, които дават основната багра на 
мелодията, но не са без значение, за нейното нюансиране както „ъ“, което 
затъмнява настроението, така и „и“, което изхлипва и звучи като ненадеен 
вик. Такива явления са обикновени у Лилиева.

Връзката между ударени и неударени гласни е в пряка зависимост от 
характера на взаимните отношения на сричките като съставни елементи 
на речта, затворена в стиха. Лилиев знае, че пълното въздействие на 
гласната и съгласната се постига със сричката, а това не е без значение 
за физиономията на неговия стих. Лилиев непосредно нюансира, както и 
всеки поет, гласната, като мелодически елемент, в нейния теч, а с това я 
индивидуализира, или пък я съпричестява органически с цялата музика 
на стиха. Ударените срички у него не са така тежко интонирани, както 
би могло да бъде, нито пък са разнообразни в тоновата си височина. Те 
сякаш се редуцират от неударените гласни, губят от своята сила особено 
когато техният брой в стиха е незначителен. Стихът сякаш се излива в 
сподавена напевност, мелодията сякаш се губи, а всъщност тя нежно се 

 17 увеждам (диал.) – въвеждам (бел. ред.).
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отсеня18. Причината на тая сподавеност на гласните не е само външна, но и 
вътрешна. Така в стиха на Лилиева преобладават неударените гласни: там 
дето би трябало да се чуват, излизайки от метричната основа, четири силни 
удара, долавят се три или два; а дето тряба да се разразят три, схващат 
се обикновено два. Тъй стихът изобилствува от пеони19, а спондеите20 и 
епитритите21 са рядкост. И става тих, нежен, преливен, унася в тишината 
на своята музика. Лесно е да сложим тук в причинна връзка и дактилната 
рима, толкова обикната от поета. Ето как са сподавени гласните: „И фърля 
от незнайний трон / На свойта царствена проказа / Сам вихър, воля и закон / 
Неръкотворната си ваза, / За да следи в безкрайний шир / На водната пустиня 
синя, / Какви бразди в потайний мир / По нейните следи ще минат“. Волен 
преход от сричка към сричка, преобладание на неударени гласни виждаме 
и тук: „Все тия болни светлини / И тия сълзи неизплакани, / И тия немощни 
жени, / Незвани и нечакани!“

От тия примери се уверяваме, че Лилиев не засича стиха си, не си служи 
със задъхана реч като Яворова, не знае тези възклицания и силни интонации 
като Вазова или Траянова, избягва риторските стилни похвати. Така стихът 
е вътрешно застинал. Естествено, и сричките биват по-добре мелодично 
съчетани, губят се в напевността на музиката, носят се в мекотата на 
тоновата игра. Особено пък, когато поетът се стреми да постигне това и 
преднамерено – като избягва зева22, като подрежда последователно гласни 
и съгласни, като повтаря еднакви срички, еднакви звукови съчетания, като 
употребя често словните съзвучия и вътрешни рими. Дори и тогава, когато 
не членува там, дето би се случило какофония23, когато изпуска съгласна или 
пък добавя гласни (следи, преди – вм. след, пред), за да улесни прелаза24 от 
сричка към друга. Към горните примери може да се посочат доста. Стига ни 
и този: „Там греят надежди пасхални / И пеят безбрежни вълни“. Или: „Ти 
отнасяш натам със слънцата на своите пролети / Безнадеждната нежност 
на пламенна чиста любов / – И напразно в душата си празник тържествен 
измоли ти, / Кой ще чуе тръбата на твоя трогателен зов?“

Как действува емоцията и образът върху тоя стих? Пред нас се разкрива 
не вече статическата, а неговата динамическа страна. Пред нас е думата – 

 18 отсеням (диал.) – отсенявам (бел. ред.) 
 19 пеон (от гр литер.) – стихотворна стъпка в древногръцкото стихосложение, която се 

състои от три неударени и една ударена сричка в различна последователност (бел. ред.).
 20 спондей (от гр. литер.) –  стихотворна стъпка в древногръцкото стихосложение, която 

се състои от две дълги срички (бел. ред.)
 21 епитрит (от гр. литер.) – стихотворна стъпка в древногръцкото стихосложение, в която 

една къса сричка стои срещу 3 дълги (бел. ред.). 
 22 зев (езикозн.) – последователно артикулиране на два гласни звука вътре в думата или 

между две думи, при които устата остава отворена (бел. ред.).
 23 какофония (муз.) – хаотично натрупване на тонове; неблагозвучие (бел. ред.).
 24 прелаз – преход (бел. ред.).
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не само като музикален елемент, не само като представно-емоционален, 
но и като ритмически. Естествено лесно свързващите се срички образу-
ват звучно слово. Тук то е чисто, трепетно, със странна аристократична 
хубост, с хармонична външност. Отношенията между думите взаимно се 
коригират: дори и там, дето логическото ударение би могло да ги отдели 
по-чувствително едни от други, те запазват общото музикално ниво на 
речта и се носят в мелодията на стиха волно, отмерено.

Музикалната им сила е свързана с повторенията. Обикновено тия 
повторения са такива, каквито са у мнозина други поети: те биват в началото 
на два или повече стиха, в края на единия и в началото на другия, в средата 
на първия и в началото, средата или края на втория, в началото или в края 
на всека строфа, или след няколко строфи и пр. Важното в случая е, че те 
са доста обикнати от Лилиева. Може би никой у нас не ги използува за 
музикален израз, както той. У него има цели стихотворения, които дължат 
своята особена хубост едва ли не само на повторените думи, подемани 
винаги все с нова сила, с нова багра, с нов тон – „Приласкай ме вълна“, 
„Клето сърце, пожали ли“ и пр. От друга страна разнообразните повторения 
винаги освежават стиха, засилват неговата музика, задълбочават неговото 
настроение. Думата така губи своето вътрешно значение, става крилата, 
лека, само звукова форма. Тъй става и най-вярна носителка на чувството. 
Тя е тиха, не гърми, не плющи, не носи афекти, не знае дисонанси, не се 
отделя от общия поток. Оттук е кристалната чистота на Лилиевия стих.

Все така, макар и да разнообразява стиха, действува и думата като 
орган на представа. Преди всичко тя е абстрактна, в смисъл условна: 
макар да е образна, тя се ражда в най-сложните стилистически форми – в 
метафората, метонимията25 и синекдохата26 – тя извежда в абстрактното 
царство на мечтата, откъсната е от реалната си основа, възведена до втора 
действителност. Затуй е така лишена от багри, а богата звуково. Лилиев 
изхожда от материалните предмети и възлиза към духовните, възвежда 
отвлеченото към конкретното, губи се в символи и загатвания, в странни 
съчетания, в които дух и материя органически се сливат. Сравненията му 
често биват от тоя вид: „ Като печал тъмнеят бреговете, / Вълните шъпнат 
и зоват като мечта; / И като милост в мощната мъгла, / И като спомен от 
земята, в мрака, / Луната под света ще затрепти.“ И предметността на 
своя стих, която впрочем е благородна, лиризирана, нежна, той възвежда 
в абстрактна, неясна, неопределена атмосфера: „Трептят невидими струни: 
/ Тихата вечер мълви. / Нейният звън ще целуне / Сънните полски треви.“ 

 25 метонимия (литер.) – вид тропа – въз основа на съществуваща вътрешна връзка между 
два предмета името на единия означава другия предмет (бел. ред.).

 26 синекдоха (литер.) – стилистична фигура, с която се назовава общото чрез частното, 
цялото чрез частта му (бел. ред.).
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Или: „Безумен вихър ли срази/ Цвета на пръвните27 мечтания“... Или: „Ду-
шите ни, сребърни лилии.“ Това е, защото Лилиев подчинява природата на 
своите творчески жажди, използува я за своите цели и стилово, и я пониса28 
в мелодията на своя стих. Ето как в метафората словото му се ражда ново 
и чисто: „Над тях (вълните) безследно времето стопява / На вечното си 
лято сноповете / И златото на мигновена слава.“ Тъй то губи своето земно 
благоухание, заживява повече със своя звук, отколкото със своя образ, 
не ни оставя да се замислим над него, унася ни със своята неопределена 
символика и трепетна музика. Не се спираме над него дори и тогава, 
когато го срещнем в странни съчетания като „пламенни утехи“, „възторг 
модроок29“, „ведър покой“. Ето защо преходът от слово към слово така се 
улеснява, мелодията на стиха бива по-жива, бързотечна, стихът става чист, 
безбурен, заглъхнал в своята кристална красота. Още повече, когато думата 
не носи движение, когато изразява повече състояния, и то – затихнали. Така 
стихът изглежда без реална основа, носи се леко, тихо, трепти като крила 
на пеперуда.

Повече живост внася в стиха ритъмът на словото, ала не толкова с 
метричните форми, в които то е сковано, колкото в преливи30 на своето 
движение в границите на строфата. Думата тук не е напълно подчинена 
на размера. Вслушайте се и ще видите, че не на всяко ударено място от 
метричната схема стои ударена гласна, че не всички ударени гласни са 
еднакво силни, че не винаги ритмичната стъпка се запълня от словото, което 
сякаш се стреми да се изхлъзне от нейните окови. Затова, четем ли стиховете 
на Лилиева, не долавяме толкова размера, колкото нежната преливност 
на думите. Чуем ли стиха „обкитен с лучезарни31 мисли“, чувствуваме, 
че „у“, което стои на ударено място, не е така ударено както „а“. Явно е, 
че отношението между ударени, слабо ударени и неударени срички има 
голямо значение за словния ритъм. Типичен пример: „В тоя век на хищно 
изтребление“. Нима наистина в основата му лежи ямбичен размер? Ямбът 
е толкова обезсилен от неударени и слабо ударени срички (ударени срички 
биват три или четири във всеки стих), че той ту звучи като дактил32, ту 
като амфибрахий33, ту като анапест34. Като че ли имаме свободен стих, 

 27 пръвен (диал.) – пръв (бел. ред.).
 28 понисам (диал.) – понасям (бел. ред.).
 29 модроок (поет.) – синеок (бел. ред.).
 30 прелив – преминаване (бел. ред.).
 31 лучезарен (остар. поет.) – лъчезарен (бел. ред.).
 32 дактил (от гр. поет.) – трисрична ритмическа стъпка, при която първата сричка е ударена, 

а другите две – неударени (бел. ред.).
 33 амфибрахий (от гр. поет.) – трисрична ритмическа стъпка с ударение на средната сричка 

(бел. ред.).
 34 анапест (от гр. поет.) – трисрична ритмическа стъпка, в която първите две срички са 

неударени, а третата –    ударена (бел. ред.).
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чийто размер се мени под напора на вътрешното съдържание. Ако това 
съдържание би искало динамични, отривисти форми, Лилиев би засегнал 
наистина свободния стих. Но той не чувствува при творбата си толкова 
размера, колкото мелодичното движение на словото. У нас най-силно 
е манифестиран хореят35, заедно с ямба36, като метрическа форма. Четем 
ли стихотворение с хореичен размер, оставаме с впечатление, че словото 
играе, подскача, особено там, дето думата е прибрана, така да се каже, в 
своето размерно корито. Донякъде такова впечатление остава я у нас и 
„Светло утро – ти прокуди“, обаче, все пак живата, бързата съчлененност 
на словото в стиха намалява рязкостта в преходи на ритмичните стъпки. 
Но ето – „Песен“, „Чуй в гората смъртен стон“, „Към природата“ и пр. 
Четете и съвсем забравяте размера, словото се лее свободно, сричките му 
не подскачат, преливат се нежно и напевно, гласните се нюансират според 
вътрешното съдържание на стиха. Такова явление можем да доловим и в 
стихотворенията с друг размер. У Вазова например, думата е по-прибрана 
в размерните форми. Сам поетът зависи от тях – насиля често словото, 
съкращава го дори своеобразно, за да го вложи в ритмичната стъпка. У 
Димчо Дебелянова пък словото не е сковано към размера, но там то носи 
по-жива, по-реална представа, по-конкретна емоционалност, която задър-
жа вниманието ни, заставя ни често да слагаме паузи, и мелодията на сти-
ха, макар нежна, не е така крилата, чиста и неземна. Никак не е чудно, че 
стихът на Лилиева не е пъргав, ритмично замашен37, широк и енергичен. 
Думата не е използувана за ритмичен удар, а за музикален израз. Защото 
сам поетът не знае кървавия драматизъм на Яворова, възбуденото чувство и 
надутата афектация38 на Траянова, тържествената излиятелност на Вазова, 
динамиката на оня вътрешен живот, за който движенията са най-прекият 
и непосреден изказ. Ето защо стихът му напомня сребърна чиста линия, 
чудна музикална пластика.

Как се отразява мисловната основа на стиха върху неговия характер? 
Лилиев не е рефлексивен поет, макар че бихме могли да посочим у него 
размисъл. Той не е запленен от дълбоки идеи, не е наклонен39 да търси 
жадно и да изхлипва пред ужаса над безднитe, които му открива него 
вата хладна мисъл. Ала той умее със стиха си да буди мисли, да поставя 
загадъчни въпроси. Той е способен да синтезира отвлечено, да свежда 
мисълта си в алгебрически формули, да се опива  от леда на словото. Ето 

 35 хорей (от гр. поет.) – двусрична стихотворна стъпка с ударение на първата сричка (бел. 
ред.).

 36 ямб (от гр. поет.) – двусрична стихотворна стъпка с ударение на втората сричка (бел. 
ред.).

 37 замашен (остар.) – който работи със замах (бел. ред.).
 38 афектация (книж.) – силна емоционална възбуда (бел. ред.).
 39 наклонен (остар. книж.) – склонен (бел. ред.).
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защо неговото изречение е така тясно свързано със стиха му. Макар че 
е абстрактен, логически стихът му е ясен. Той само загатва, не развива 
мисълта си подробно, буди най-далечни асоциации. И не е ли чудно – 
той често говори, че страда, че гасне, че гине, а съвсем не ни заразява тъй 
живо със своето страдание, както Яворов например. Защо не гърми като 
Траянова, защо не стене сподавено като Дебелянова? Стихът му носи само 
уханието на цвета, но той не е цветът на кървавата мъка. Така действува и 
неговата мисъл. Той спекулира по-дълбоко, по-реално, но заключва в своя 
стих най-крайните екстракти на своята мисъл. Ето защо, стихът му не ни 
спира с мисълта си, тя се губи в словата, в мелодията. А особено – когато 
синтактично е така определен. В неговите изречения, стегнати с елипс40, 
инверсията41 не е така засилена, както би могло да се очаква.

Така тя не запъва изречението, а оттам – и плавното течение на стиха. 
Ненасиленият словоред от друга страна не затъмнява изречението, а 
помага да се изяви по-определено стихът. И наистина бихме казали, че 
Лилиев не мисли чрез изречения, с чисто логически постройки, а чрез 
стиха си, запленен в мелодията на душата си. Представете си речта на П. 
Ю. Тодорова в строфа: това би значило да се погуби съвсем стихът. Или – 
взрете се в стиха на Ст. Михайловски: там няма стих, а има изречение. Ето 
тоя граматичен ред на думите, спази ли се той, засиля непосредността и 
естествеността на стиха – виждате, че речта не е насилена; че тя се движи 
свободно и се слага в известни музикални форми. Тази особеност може 
да се долови и у други поети, добри стихотворци, но у Лилиева тя е по-
органическо, тя хармонира с общите особености на неговия стих и затова 
има по-голямо значение тук.

Мислейки синтетично, Лилиев синтезира и граматично – не знае късите, 
отсечени фрази, а разчленява плавно, де по-широко, де по-ограничено, 
изречението, като спира обикновено в края на строфата. Тъй и мелодията на 
стиха става по-равна, не се прекъсва, нито пък в тоновата ѝ разнообразност 
има резки преходи. Ала за това най-много допринася и логическата 
ритмизация на стиха, сиреч взаимоотношенията между фонетическите, рит-
мически и логически паузи. У Николая Лилиев има нагон не само за цезура, 
но и тънко чувство за разностранното значение на паузите. Обикновено 
у него ритмичните отдъхвания са в известна хармония с мисловните. Ето 
да вземем случайно попаднал пример: „Край водите заблестели / Шъпнат 
влюбени брези / И цветя разцъфват бели,  / Бели момини сълзи.“ След всеки 
стих има ритмична пауза, която съвпада с мисловната, макар че в четирите 

 40 елипса (езикозн.) – изпускане на част от изречение, която лесно се подразбира (бел. 
ред.).

 41 инверсия (литер.) – изменение на обикновения ред на думите в изречение или 
словосъчетание, използвано като стилистичен похват (бел. ред.).
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стиха има само две изречения, които се свързват вътрешно и външно в 
средата а строфата – а там и двете паузи са най-силни. Друг пример: „Сред 
ръж изкласила, / На отдих и песни  / Работен народ. | А месец разстила  / 
Покрови небесни  / От синия свод.“ И тук две изречения изпълнят цялата 
строфа, чиято среда е мястото на най-силната логическа и ритмическа 
пауза. Виждаме как двете изречения се преливат от един стих в друг, 
докато се развият до своите мисловни предели. Дори в първото изречение 
имаме елипс – долавяте как след „песни“ се спираме повече. Тая пауза не 
ни напомня само за негов изчезнал член, тя е и ритмическа. А хармонират 
ли ритмика и логика, последната не само не спира самостойното развитие 
на стиха върху неговите метрически основи, но и спомага до известна 
степен за чистотата на неговата музикалност. Но което е по-важно – в 
разпредялбата на паузите има обикната закономерност. Най-силни са 
там, дето е средата и края на строфата; след всеки стих те са по-слаби, 
но разнообразни – ту по-силни, ту по-кратки. Вътре в стиха пък, както 
във всеки стих, се образуват ритмически групи, но с къси паузи, които 
придават разнообразие в движението на стиха. Там, дето стиховете са по-
дълги, стои строго определена цезура, която разсича стиха и вътрешно и 
звуково: „Ще се разлистне ли  / възторга модроок  / На нашата любов, която 
прозвучава  / Като изгубен зов  / сред чудната забава,  / след блудните слова  
/ на уличний поток? – Друг път тая цезура се засиля и с вътрешна рима: 
„Пламват нежни, пламват бели, пламват милвани вълни...“. Тия дълги паузи 
у Лилиева обаче са доста малко. Кратките паузи – там е особеността на 
неговия стих. Много рядко той спира изреченията вътре в стиха. Нито пък 
обича да разсича на части с прости, отсечени изречения, непрекъснатото 
течение на речта. Тъй побеждава пак мелодията, а не логиката, тъй се 
засилят взаимно мисловната и размерна ритмизация. Така можем да си 
обясним склонността на Лилиева да намалява, да скъсява и логическите 
паузи. Взрете се в стихотворенията му, особено в по-късните, дето поетът 
най-силно е изразил особеностите на своя стих, в „Птици в нощта“, и ще 
видите, как той графично означава кратките паузи: колко много тирета 
вместо точка, запетая, точка и запетая и пр. Рядко ще срещнете вътре или 
в края на стиховете му последния от посочените тук препинателни знаци. 
Слушайте „Светло утро – ти прокуди“. Точка има само след всека строфа. 
Нещо повече дори – можете да освободите стиховете от вътрешните 
запетаи (отделящи две прилагателни) и стихотворението с нищо няма да 
се измени. А това не е уединен случай – и „Песен“, и „Съмна в сънните 
градини“, и „Тихият дъжд“, и „Небето е безумно синьо“ и пр. Тия моменти 
ни подсказват, че сложното изречение на Лилиева не е много развито, не 
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е обвързано и затежено42 с широко разклонени съчленения43, които биха 
обременили – и при изкусна техническа манипулация – не малко стиха. 
Но разклоненото сложно изречение налага и по-широка строфа. Но Лилиев 
мисли за музикалната закръгленост на своята поетическа емоция, а не само 
за сухата постройка на фразата.

Поиска ли обаче да засили паузата, той прибягва не толкова до 
логически средства, колкото до музикални. Обикновено тогава повтаря 
последната дума от единия стих в началото на следния, повтаря и цели 
изречения. Тъй стихът се по-ярко очъртава44, определят се по-рязко 
неговите граници, ала така се засиля емоционално и неговата музика. 
Същото такова значение за целия лирически къс има и повторената цяла 
строфа. Тук засиля евритмията45 и по чисто синтактичен път: обича 
симетричнитe словни постройки. Бихме казали, това е сякаш логически 
ритъм: в съзнанието ни се мярва едно понятие изплава друго, трето, и 
след това, още тия неотседнали дълбоко в него, явяват се други от същия 
род и вид, по същия ред. Например, вижте как се редуват в двата стиха су-
бект, сказуемо, обект: „Аз вярвам в твойто кобно име, /Аз вярвам в твоята 
звезда!“. Същата логическа симетричност: „В денят на първите съблазни, 
/ В денят на първата лъжа.“ Или: „Аз може би ще пия там наслада,  / 
Аз може би ще пия там любов.“ Още: „И в мене лъха морна есен, / И в 
мене пада скърбен здрач. Тия всички случаи са свързани с повторение 
на известни части от изречението. А ето чисто логически паралели, 
съпроводени нейде и със звукови: „Луната ли в бездните гине,  / Душата 
ли чезне и мре?  / Луната е мъртва Виргиния,  / Душата е мъртва гора.“ 
Пък и цялото стихотворение „Чъртаят се сребърни линии“ е изградено 
на звукова, размерна и мисловна симетрия, която увлича с простотата 
на своите съотношения. Същото съотношение, малко изменено: „Бъди 
милосърдна към мене, о твърд!  / Бъди ми спасение, спасителна смърт.“ 
„Песен“ почива цялата на такава логическа – и музикална при това – 
повторяемост; ето съответствия: „Той не иде от страни далечни  / Той не 
е белязан  / Сам, сред мрака  / Той не е немирний княз на Дания  / Той не 
иде от страни далечни. “ Това са началните стихове на всяка строфа. Ала 
има и други, двата последни стиха на строфите, без крайната: „Неговите 
думи неизречени  / Не извеждат в небеса  / И духът му горд не ще въстане  
/ Сред вихрушките самин. А след това, всеки втори стих е апозиция46, ма-
кар формално неясна: „Не зове бездомните на пир  / Да твори незнайни 
чудеса  / На съдбата непокорен син  / С милвано от щастие лице.“ 

 42 затежнявам – утежнявам (бел. ред.).
 43 съчленение – връзка (бел. ред.).
 44 очъртавам се (остар.) – очертавам се (бел. ред.).
 45 евритмия (от гр. книж.) – хармония, ритмичност (бел. ред.).
 46 апозиция (от лат. грам.) – приложение (бел. ред.).
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Последните два стиха от заключителната строфа нарушават логическия 
порядък, и затова има силна акцентовка, не само метрическа, но и идейна: 
„Ала нему, нему е обречено  / Моето сърце.“ Тая поредност, която не е 
рядка в стихотворенията на Лилиева, подкрепя музикалността на стиха, 
съчетава логика, ритмика и фонетика, усредява вътрешно мелодията. Тук 
най-ясно проличава как мисълта на стиха чезне в звучността на словото.

Този случай ни напомня, че стихът е сложна естетическа ценност, 
особено там, дето не е словна игра, а знак на една творческа съдба. 
Общата негова психологическа основа, мистерията на подсъзнателната 
стихия, обема в своята мелодия и хармония всички негови фонетически, 
ритмически и логически моменти, разкрива ги органично единни, 
манифестира ги според случая в една или друга форма. Защото Николай 
Лилиев изхожда преди всичко от музикално поетическо жрело47. Сти-
ховете му „той беше светъл, той беше сам една мечта“ можем да отнесем 
към него, защото те крият един от ключовете на неговото поетическо 
творчество. Не е без значение за нас изповедта му: „Моята душа е нага48, 
моята душа е блян“. Неговата душа „ридай в безкрая, като прогонена меч-
та“. А и неговата лютня49 „писък в нощта – стене прокудена и безприютна 
вън от света“. Какво съответствие между съдържание и форма – не само 
мечтата му е прогонена вън от света, но и песента му! Славейковият блян 
изразява не само естетическо отношение към света, но и философско 
съзерцание, а блянът на Лилиева – мистицизма на формата, естетиката 
и символиката на звука и линията, трепета на тона, уханието на нарциса.

Защото той най-пълно от всички наши поети отматериализирва50 
външния свят, възвежда го във формите на студени, бихме казали 
математически абстракции, разкрива го в стиха си със снежната 
чистота на мечтата. Стихът му сякаш е в мистичната музика на съня, на 
платоновската идея, на ирационалното битие, което в началото е било 
слово. Затова той не носи бремето на външната предметност, свежестта 
на първичната сетивност, освободен е от реалните поводи на емоцията, 
а заключва в себе си сребърните ручеи на чистото чувство, органически 
дестилирано и трансформирано в логически неизяснима мелодия. Затуй 
той е, нека употребим речника на поета, „безплътнобял“. Той сякаш отра-
зява една душевна хармония, може би не лесно извоювана, която крис-
тализира в студените цветя на чистия, „невинния“, „белия“ блян. Така е 
не само музикално-преливен, представно-нежен, емоционално-отсе-
нен, но е и толкова спокоен, че не тревожи, не вълнува, а унася, прими-

 47 жрело (диал.) – извор (бел. ред.).
 48 наг (остар. поет.) – разголен оголен (бел. ред.).
 49 лютня (от араб. поет.) – многострунен инстумент, подобен на китара (бел. ред.).
 50 отматериализирвам  – правя нещо нематериално (бел. ред.).
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рява, разведрява. И никак не е чудно, че Лилиев, който често си служи 
със символиката на багрите, нарича своя стих син, ведър: „И коленичи 
твоя ведър стих. Тук е вътрешното смирение на стиха, молитвеното му 
значение, серафичната51 му чистота. В него наистина се оглеждат „ведрите 
небеса“ на душата.

Тряба да заживеем по-дълбоко и по-трайно с поезията на Николай 
Лилиева, да забравим света и себе си, да се понесем в ирационалните 
форми на своето съзнание, за да почувствуваме по-живо своеобразното 
съдържание на тоя стих, за да разберем индивидуалните корени на 
оня естетически абсолютизъм, за който формата е начало и смисъл на 
битието. Тъй ще схванем, че тоя стих е стилизиран до фанатизъм, хар-
монизиран, спиритуализиран живот, че е възведен до втора реалност, до 
щит на поезията, висша мистична абстракция на речта, ословена52 идея, 
която звучи като музика на метафизическата красота.

 51 серафичен (от фр.) – ангелски (бел. ред.). 
 52 ословен – изказан с думи, слова (бел. ред.).
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Златорог: Месечно списание, Год. VII, 1926, № 2/3, с. 121-122

СТЕФАН П. ВАСИЛЕВ. КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ:  
ЛИЧНОСТ И ТВОРЧЕСТВО. КАЗАНЛЪК, 19261

Плод на дълги и грижливи проучвания, книгата на г-н Ст. П. Василев е 
сложена сравнително на здрави фактични основи.

Методата, с която авторът си служи в своето историколитературно 
изследване, и критическата преценка, която прави на фактите, явно 
подсказват, че той не цели да засегне по-дълбоко творческите особености 
на писателя, да разкрие образа му в неговото вътрешно развитие, нито 
пък да го сложи в строга историческа рамка, в идейната светлина 
на времето, да го зачлени2 органически в развойните моменти на 
българската литература. Напротив, с подробна аналитическа разработка, 
той внимателно и предпазливо събира и подрежда литературните данни, 
макар и не винаги планомерно и целесъобразно, старае се да ги осмисли 
с оглед на своята методическа задача – да изясни колкото се може повече 
личността и творчеството на К. Величкова. И ето защо той не дава 
синтетична монография, а по-скоро системно подредени студии върху 
поменатия писател, които разкриват известна страна от разнообразната 
негова дейност. Сякаш сам иска да каже, че не е удобно още да се прибягва 
прибързано към научни и критически обобщения.

С особена любов, ясно и смислено той излага, осланяйки се доста на 
Д. Юрукова3, биографията на К. Величкова. Макар че се спира предимно 

 1 Отзив на Б. Йоцов за книгата на Ст. П. Василев върху личността и творчеството на К. 
Величков. Йоцов дава висока оценка на богато представената фактология, на прецизните 
наблюдения върху творчеството, като определя изследването не като „синтетична 
монография, а по-скоро като системно подредени студии“. Той не приема структурата 
и непоследователността на метода. Отзивът е публикуван в раздел „Преглед“. (бел.ред.).

 2 зачленя (остар.) – причисля (бел. ред.).
 3 Данаил Юруков (25.05.1852, Брацигово – 16.07.1926, София) е български революционер, 

политик, дипломат и общественик. Баща му Стоян Димитров Юруков е един от 
водачите на Априлското въстание в Брацигово, а след разгрома на въстанието е 
хвърлен в пловдивския затвор „Ташкапия“ заедно с бащата на Константин Величков, 
описано в книгата на К. Величков „В тъмницата“. След Освобождението заема висши 
административни длъжности, народен представител. Редактор е на в. „Съединение". 
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на външния хронологически поток на живота му, като дава доста ценни 
фактични приноси, някои важни моменти от него все пак той се старае 
психологически да изясни. Тук би могло да се използува повече дневникът 
на писателя, а също и показанията на някои от живите негови връстници, 
близки и далечни, които биха могли да засилят някои твърдения, да 
обяснят по-пълно особен случай от живота му или да хвърлят повече 
светлина върху характера му. Могло би още да се спре по-внимателен 
поглед върху някои дати, да се определи по-точно тяхното значение, да се 
свържат с вътрешното развитие на писателя, което не изпъква доста ясно.

Разбира се, не само пряката задача на автора, но и времето още не 
позволява да се познае всестранно живота на К. Величкова. Иначе 
биографическият очерк, който заема една трета от цялата книга, писан 
сбито, е едва ли не най-хубавият дял от монографията.

Разглеждайки лириката на Величкова, авторът се опира и на 
биографически данни, за да осветли по-добре нейните основни мотиви, да 
подчертае единението на човек и поет, което се разкрива в нея. Може би 
по-уместно щеше да бъде, ако при анализа на лирическото му творчество 
се засягаха външните поводи, биографическите факти съобразно с 
разглеждането на мотива, като се направи и по-дълбоко изяснение, 
а също така като се направят и някои кратки литературни аналогии: 
например изгнаническите мотиви биха били по-вярно схванати, ако 
се дадяха в сравнение със същите мотиви у Вазова. Би било интересно 
да се прозре и влиянието на Стамболовия режим върху лирическата 
продукция на Величкова, Вазова, Михайловски и пр. В класификацията 
на мотивите (родина, рожба, славянство, хуманност), сложена на 
предметна и нравствено-идейна основа, авторът не врежда и природата у 
Величкова, а съвсем неуместно, неоправдано се спира бегло на тоя мотив, 
когато говори за поетическите качества на поезията му, като го възвежда 
неволно в чисто формална особеност. Проследявайки тия мотиви, г-н 
Василев подробно и умело разкрива, макар и във форма на преразказване, 
съдържанието на поезията му, открива просто пред Вас образа на поета, 
някъде с нови краски и отсенки. Изразните и изобразителни средства, на 
които авторът хвърля внимателен поглед, като дава доста верни указания, 
можеха, при по-основно и тънко изследване, да ни наведат към някои 

От 1900 г. редактира в. „Свободна дума“. През 1922 г. издава своите спомени, 
озаглавени „Спомени из политически живот на България“. През 1926 г. излиза книгата 
му „Размишления върху произхода на българите“, в която застъпва автохтонната теория 
и дава ценни сведения за българския език. Женен е за Теофана Величкова-Юрукова, 
сестра на К. Величков, с която имат двама сина (Васил и Георги) и две дъщери (София и 
Мара). София Юрукова създава през 1909 г. първото издателство за преводна литература 
„Мозайка от знаменити съвременни романи“. В статията Б. Йоцов има предвид книгата  
на Д. Юруков „Константин Величков“ (1921)  (бел. ред.)
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съществени черти от творчеството на Величкова. Би могло да се разгледа 
речта му изобщо и в свръзка4 с литературната традиция и книжовните 
влияния, за да може по-правилно да се изтъкне, защо няма значение за 
развитието на нашия поетически стил.

По същия път авторът разглежда в отделни глави разказите и драмите 
на Величкова. Тук, както и другаде, той се стреми да бъде полезен на по-
широк кръг читатели, изпада в популяризаторски тон, обяснява факти, 
особености и начала, които са обикновен багаж на едно интелигентно 
съзнание, отклонява се и неволно разширява обема на книгата си. От друга 
страна, за да даде по-голяма цена на своето изследване, посочва чести, 
макар и неизчерпателни, библиографски данни, които доста улесняват 
историческите проучвания на литературните явления, сплетени с делото 
на Величкова. Като прави кратък разбор на произведенията, той спазва 
хронологическия порядък, домогва се до идейна разпоредба, подлага ги на 
критическа преценка, някъде твърде бегла или обща, ала не винаги успява, 
макар че споменава на места за отзивите на съвременниците, да ги сложи 
на по-ярък културно-исторически фон. А за да се долови отношението на 
К. Величкова към българската разказна проза, той прави сравнения и с 
други наши белетристи, сравнения, които биха могли да се задълбочат и 
разширят, без да се излиза, разбира се, от кръга на предпоставената задача. 
В тия глави, както и в следните две, има много нов материал, събран и 
подреден съобразно общия план на работата. Обяснимо защо досега се е 
обръщало повече внимание върху лирическото творчество на Величкова.

Най-после авторът се вглежда подробно в критиката и преводите на 
писателя. Особено иска да бъде изчерпателен в опита си да характеризира 
по-обстойно К. Величкова като критик. И тук желае да бъде обективен, 
стреми се повече да изяснява, да категоризира, да представи повече 
факти, отколкото да преценява. Трябва с особена радост да се отбележи, 
че в своята безпристрастност той е успял да представи сравнително 
правдиво Величкова като критик. Затуй пък преводачът на „Ад“ не 
засяда в нашето съзнание. Той разглежда повече лирическите, дребните 
преводи, а на Дантевото произведение отделя незначително място. А би 
трябвало да се спре тук повече, но само защото е крупно дело, но и защото 
тук могат да се доловят най-вярно чертите на Величкова като преводач. А 
за да се разберат те по-правилно и за да се оценят по-вярно, би могло да се 
хвърли поглед и на преводаческата техника тогава, или пък да се направят 
повече кратки паралели с чужди преводи на „Ад“. Тук се засега въпросът 
за литературните влияния върху Величкова, обаче за съжаление не са 
проследени по-строго и подробно и така не може да се определи по-точно 
и степента на неговата поетическа дарба.

 4 в свръзка (остар.) – по повод, по причина (бел. ред.). Не е ли по-правилно „във връзка”?
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Навсякъде в своите естетически анализи и литературни изследвания 
г-н Ст. П. Василев дава да се разбере, че знае много добре какво се изисква 
от един литературен историк. Затова се стреми – трябва да признаем – 
колкото е възможно, кръстосвайки на места различни методи, да хвърли 
повечко светлина върху дейността на К. Величкова, като го свърже със 
средата му, с литературните течения и навици, с неговата генерация. Така 
Величков става нам близък. Но ако в своите методически посоки авторът 
се опираше не само на Сент-Бьова5 и Тена6, но и по-често на Брюнетиера7, 
Дилтая8 и Кроче9, ако се задълбочеше по-строго в творчеството му, той би 
бил по-правилно и по-пълно обяснен, би израснал в съзнанието ни по-
друг, отколкото го знаем, би ни засегнал по-живо с нравствените съставки 
на своя мироглед, с благородството на своя характер и „заключителните 
думи“ от книгата би имали по-дълбок смисъл.

Трудът на г-н Ст. П. Василев с ясното, спокойно и прегледно 
изложение, с фактичния си материал, със строгата си обективност и 
добросъвестност, с хубавия си език, с обичта към предмета, с навея да се 
кредитират пред българското общество забравените писатели, е скромен 

 5 Шарл-Огюстен дьо Сент-Бьов (1804–1869) – френски литературен критик, писател и 
поет, един от видните представители на Романтизма, създател на биографичния метод в 
изследването на литературните явления, при който се акцентира върху връзката между 
биографията на писателя и неговите творби. Според Сент-Бьов изследването на даден 
автор трябва да започне с изучаването на семейната му среда и особено с ролята на 
майката. (бел. ред.)

 6 Иполит-Адолф Тен (1828–1893) – френски философ, историк, изкуствовед и психолог, 
представител е на позитивизма. Създател на културно-историческата школа в 
изкуствознанието и психологията. Според И. Тен в развитието на народите и обществата 
първостепенна роля играят географските и природните условия, в които те се развиват. 
(бел. ред.)

 7 Фердинанд Брюнетиер (1849 –1906) – френски литературен историк и критик. 
Привърженик на теория за еволюцията на литературните жанрове, вдъхновена от 
трудовете за произхода на видовете на Ч. Дарвин. (бел- ред.)

 8 Вилхелм Дилтай (1833–1911) – немски историк  на културата,  психолог,  социолог 
и философ, един от основоположниците на т. нар. „стара херменевтика“. Дилтай се 
занимава с въпроси на философията и теорията на познанието, на психологията и на 
педагогиката, на изкуството и литературата. Опива да изгради общ, познавателно-
теоретически метод, различен от този на проспериращите по негово време науки за 
природата. Основоположник на т.нар. от него науки за духа, които да са съизмерими 
с познавателно-теоретическото значение на Кантовата „Критика на чистия разум” за 
науките за природата. Преживяването, изразът са основни моменти в херменевтиката на 
Дилтай. Пред науките за духа стои задачата да изясняват взаимната връзка между живот, 
разбиране и израз, които се разгръщат както в индивидуални форми на разбиране, така 
и в общото схващане на духа. (бел. ред.)

 9 Бенедето Кроче (186–61952) – италиански философ, критик и политик, представител 
на италианския идеализъм, който е версия на неохегелианството. Кроче оказва голямо 
влияние върху развитието на естетиката през първата половина на ХХ век. В своите 
трудове почти изцяло отрича нуждата от литературни родове и видове. Според него 
техните функции са аналогични с тези на рафтовете в една библиотека. (бел. ред.)
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принос към историята на нашата литература. Струва ни се, домогвайки 
се до съкровената мисъл на изследвача, че ако даде с него подтик за 
по-нататъшни, други изучвания от същия характер, улеснявайки и 
напътствувайки, и ако събуди повече интерес към българската литература 
и повече любов към К. Величкова, авторът ще се почувствува доволен и 
възнаграден.
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Златорог: Месечно списание, Год. VII, 1926, № 7, с. 340-344

СБОРНИК В ЧЕСТ НА В. Н. ЗЛАТАРСКИ: ПО СЛУЧАЙ 
НА 30-ГОД. МУ НАУЧНА И ПРОФЕСОРСКА ДЕЙНОСТ. 

ПРИГОТВЕН ОТ НЕГОВИТЕ УЧЕНИЦИ И ПОЧИТАТЕЛИ. 
СОФИЯ, 19251

Наистина, един сборник, достоен както за името и честта на нашия 
учен, с когото можем да се гордеем заслужено пред света, така и за 

оная обич на ученици и почитатели, която ги подтикна да го издадат (Со-
фия, 1925 година), за да ознаменуват значението и цената на тридесетго-
дишна научна и професорска дейност, толкова благородна и самоотвер-
жена.

Тук се нареждат имената на наши (22) и чужди (19) учени и културни 
деятели, които със своите ценни трудове из областта на историята и 

 1 Васил Златарски (1866–1935) е един от най-бележитите български историци. Професор 
в Софийския университет и академик на БАН. Ректор на Софийския университет 
(1913–1914, 1924–1925). Специалист по история на Българското средновековие. Автор 
на незавършения, но приносен за националната и европейската наука труд „История 
на българската държава в средните векове“ (в три тома). Включването на видни 
български и чуждестранни учени, работещи в различни сфери, в сборника в негова чест 
показва влиянието му не само върху научната общност у нас, но и в чужбина, което, 
както и самият Борис Йоцов отбелязва в своята рецензия, вписва и постиженията на 
националната ни хуманитаристика в световната (бел. ред.).
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географията (П. Ников2, П. Мутафчиев3, Йордан Иванов4, Д. Дечев5, А. 
Иширков6, Ж. Радев7 и пр.), археологията и нумизматиката (К. Шкор-

 2 Петър Ников (1884–1938) е български историк, специалист по гръцка палеография и  
нумизматика.  Професор в Софийския университет. Проучва историята на Второто 
българско царство и на Възраждането. Сред значимите негови трудове са: „Възраждане 
на българския народ“ (1928), „Църковно-национални борби и постижения“ (1928) и др. 
Съвместно с проф. Васил Златарски и проф. Петър Мутафчиев през 1928 г. започва да 
издава „Българска историческа библиотека“. В рецензирания от Йоцов сборник участва 
със статията „Кавхан Исбул“ (бел. ред.).

 3 Петър Мутафчиев (1883–1943) е български историк, професор в Софийския 
университет. Специалист по Българско средновековие и Българско възраждане. Автор 
на изследванията: „В кои земи е живял и живее българският народ“ (1929), „История на 
българския народ“, ч. 1 и 2 (1947) и др. Известен е с тезата си за негативното въздействие 
на подражателния византинизъм в българския политически и културен живот (вж. 
статията му „Към философията на българската история. Византинизмът в средновековна 
България“, 1931). След 1944 г. изследванията му са подложени на строга идеологическа 
критика. Баща е на османистката и видна българска писателка Вера Мутафчиева. В 
сборника Мутафчиев участва със статия на тема „Към историята на месемврийските 
монастири“ (бел. ред.).

 4 Йордан Иванов (1872–1947) е виден изследовател на литературата и културата на 
Българското средновековие, археолог и фолклорист. Професор е в Софийския 
университет и член на Българското книжовно дружество. Сред най-значимите негови 
трудове са: „Български старини из Македония“ (1908), „Богомилски книги и легенди“ 
(1925) и др. На него дължим първото печатно издание на „История славянобългарска“, 
подготвено през 1914 г. В сборника участва със статията „Произход на Цар-Самуиловия 
род“ (бел. ред.). 

 5 Димитър Дечев (1877–1958) е класически филолог. Професор в Софийския университет, 
академик на БАН. Превежда Ницше, Плутарх, Плавт, Цицерон и др. Публикува 
изследванията: „Трако-келтски езикови успоредици“ (1918), „Характеристика на 
тракийския език. (Charakteristik der thrakischen Sprache)“ (1952) и др. В сборника 
участва със статията „Где са живели смоляните“ (бел. ред.).

 6 Атанас Иширков (1868–1937) е основоположник на географската наука у нас. Професор 
в Софийския университет и академик на БАН. Сред по-важните му трудове са: „Град 
София през XVIII в.“ (1912), „Западните краища на Българската земя“ (1915) и др.. 
Статията, с която участва в сборника, е „Историко-политическият елемент в гъстотата 
на населението на България“ (бел. ред.). 

 7 Жеко Радев (1875–1934) е български географ и преподавател в Софийския университет. 
Специалист по физическа география, геоморфология и климатология. Автор на научни 
трудове, сред които „Карстови форми в Западна Стара планина“ (1915), „Природна 
скулптура по високите български планини“ (1920) и др. Заедно с Атанас Иширков и 
Иван Батаклиев основава „Българското географско дружество“. В сборника участва 
със статията „Търновският пролом и долината на р. Янтра“ (бел. ред.). 



194

пил8, Н. А. Мушмов9), историята на изкуството (Л. Н. Окунев10, А. 
Протич11, Б. Филов12, А. Грабар13, Кр. Миятев14, Геза Фехер15), езико-

 8 Карел Шкорпил (1859–1944) е чешко-български археолог и музеен деец. Заедно с 
брат му Херман се смятат за създатели на българската археологическа наука. Карел 
Шкорпил е член на БАН и на Масариковата академия в Чехия. Работи като учител и се 
интересува от география, от античната и средновековната култура на България, като 
проявява особена грижа за съхраняването на историческите паметници. В сборника 
за В. Златарски участва със статията „Пограничен български окоп между р. Дунав и 
Черно море“ (бел. ред.).

 9 Никола Мушмов (1869–1942) е български нумизмат с интереси в областта на Античността 
и Средновековието. Дълги години работи в Нумизматичния отдел на Археологическия 
музей. Автор на трудовете „Античните монети на Балканския полуостров и монетите 
на българските царе“ (1912), „Монетите и печатите на българските царе“ (1924) и др. За 
сборника на Златарски подготвя статията „Една нова сребърна монета от царица Ирина 
със сина ѝ Михаил“ (бел. ред.).

 10 Николай Окунев (1885–1949) е руски историк, археолог и изкуствовед. Специалист 
по византология. Член на Българския археологически институт. Професор в 
Новоросийския университет в Одеса (1918 – 1919). В периода 1920–1922 г. емигрира 
в Югославия и преподава в Скопие, през 1925 г. е професор в Карловия университет в 
Прага. Редактор на сп. “Byzantinoslavica”. В сборника участва с текст върху източните 
влияния върху средновековното изкуство на южните славяни (бел. ред.).

 11 Андрей Протич (1875–1959) е български археолог, общественик, писател и изкуствовед. 
Член е на Българската и на Румънската академия на науките. В периода 1920 – 1928 е 
директор на Археологическия музей. Автор на редица научни изследвания, както и на 
художествени книги, повлияни от декадентската литература, сред които е сборникът 
„Ева“ (1907). В изданието в чест на В. Златарски се включва със статия върху българската 
стенопис през  XIII – XIV век  (бел. ред.). 

 12 Богдан Филов (1883–1945) е български археолог, историк на изкуството и политик. 
Професор в Софийския университет и министър-председател на България (1940 – 
1943). Участва в археологически проучвания в Македония и Поморавието. Включва 
се в разкопки в софийските църкви „Св. София“, „Св. Георги“, Боянската черква. По 
присъда на Народния съд е екзекутиран в началото на 1945 г. В сборника участва със 
статията „Портретът на Ив. Александра“ (бел. ред.).

 13 Андрей Грабар (1896–1990) е френски учен от украински произход. Специалист по 
византийско и средновековно изкуство. Член на Българската академия на науките (1969), 
на Френската академия за надписи и художествена проза. Професор в Страсбургския 
университет и в „Колеж дьо Франс“. Сред значимите му трудове са: „Религиозната 
живопис в България“ (1928), „България. Стенни рисунки от Средновековието“ (1961) и 
др. В сборника се включва със статията „До-исторiя“ болгарской живописи“ (бел. ред.) 

 14 Кръстьо Миятев (1892–1966) е български археолог и изкуствовед. Работил в 
Средновековния отдел в Народния археологически музей (1920–1938), директор на 
Етнографския музей (1939–1944), директор на Археологическия институт (1952–1963). 
Ангажиран е с разкопките в Преслав, след което написва приносния труд „Кръглата 
църква в Преслав“ (1932). Сред другите изследвания на Миятев са: „Симеоновият 
век“ (1930), „Преславската керамика“ (1936) и др. В сборника участва със статията 
„Декоративната система на българските стенописи“ (бел. ред.). 

 15 Геза Фехер (1890–1955) е унгарски археолог, историк и българист. Преподавател в 
Софийския и Будапещенския университет. Има интерес към историята на прабългарите. 
Сред съчиненията му са: „Културата на прабългарите“ (1929), „Военното дело на 
прабългарите“ (1938) и др. В сборника участва със статията „Влияние на българската 
черква в Маджарско“ (бел. ред.).
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знанието и литературната история (Ст. Младенов16, княз Н. С. Трубец-
кой17, Я. Мелих18, Микола19, Б. Пенев20, Андре Мазон21, Г. Илински22, 
Соболевски23 и пр.) дават доста значителни приноси било за уясне-
ние, било за разрешение на някои въпроси, заседнали по-дълбоко в 

 16 Стефан Младенов (1880–1963) е международно признат български лингвист, 
професор в Софийския университет. Сред най-значимите негови трудове са: „Увод 
в общото езикознание“ (1927), „Сравнително индоевропейско езикознание“ (1936), 
„Съвременният български книжовен език и народните говори“ (1943) и др. В сборника, 
посветен на В. Златарски, той публикува статия върху индоевропейските съответствия 
на новобългарската дума влъхвъ “magus”  (бел. ред.). 

 17 Княз Николай Трубецкой (1890–1938) е руски лингвист и славист. Преподава в 
Московския университет, но след събитията от 1917 г. е принуден да емигрира. За кратко 
преподава сравнително индоевропейско езикознание в София (1920 –1922), а след това 
славистика във Виенския университет. Трубецкой е един от основателите на Пражкия 
лингвистичен кръжок, като налага структуралистичния метод в лингвистиката. Автор 
на редица езиковедски изследвания, сред които и посмъртно публикуваните: „Основи на 
фонологията“ (1939) и „Граматика на старославянския език“ (1954). В сборника участва 
със статия за старославянското скврьна. (бел. ред.) 

 18 Янош Мелих (1872–1963) е унгарски лингвист. Член на академиите на Унгария и 
България. Преподавател в университета в Будапеща. Сред съчиненията му са: “Nem-
magyar keresztnevek jegyzéke” (1914), “A honfoglaláskori Magyarország” (1925). В сборника 
участва със статията “Beiträgę zur Geschichte der bulgarischen Halbvokale” (бел. ред.). 

 19 Йосиф Микола (1866–1946) е финландски лингвист, специалист по славянски езици и 
сравнителна граматика. Професор в Хелзинския университет. Най-известен е с труда си 
“Urslavische Grammatik: Einführung in das vergleichende Studium der slavischen Sprachen” 
(1913). В сборника публикува статията “Was ist kanartigin” (бел. ред.).

 20 Боян Пенев (1882–1927) e виден български критик и литературен историк. Професор в 
Софийския университет. Научните му интереси са разностранни – изследва българската 
предосвобожденска и следосвобожденска литература. Занимава се с българо-полските 
и българо-чешките културни контакти. Сътрудничи на сп. „Мисъл“, „Златорог“, 
„Демократически преглед“ и др. с научни изследвания, но и с остро полемични текстове. 
Със своята статия „Посоки и цели при проучването на новата ни литература“ (1910) 
задава нов концептуален подход към литературната ни история. Посмъртно издадените 
му лекции „История на българската литература“ (в четири тома, 1930–1936) са учебник 
за поколения български литературни историци  (бел. ред.).

 21 Андре Мазон (1881–1967) е френски славист. Член на Френската акдемия на надписи 
и художествена проза, на академиите на България, Полша и Чехословакия. Професор 
в Страсбургския университет (1923) и в „Колеж дьо Франс“ (1924–1952). Президент 
на Института по славистика в Париж. Той е сред основателите и редакторите на 
славистичното списание «Revue des études slaves» (1921). Автор на критикуваната след 
това теза, че „Слово о полку Игореве“ е създадено през XVIII, а не през XII век (бел. 
ред.). 

 22 Григорий Илински (1876–1936) е руски славист. Преподава в университетит е в 
Харков, Тарту, Саратов, Казан, Москва. По време на режима на Сталин е арестуван, 
изпратен е в лагер, а впоследствие е заточен в Сибир, където години по-късно е и 
разтрелян. Изследванията му са в областта на сравнителната историческа граматика 
на славянските езици. Сред значимите му съчинения са:  „Праславянска граматика“ 
(1916), „Етимологичен речник на славянските езици“ (незавършен) и др. (бел. ред.). 

 23 Алексей Соболевски (1856–1929) е руски славист, професор в университетите в Санкт 
Петербург и в Киев. Специалист по старобългарски език. Особено популярни са 
неговите „Лекции по история на руския език“ (1888) (бел. ред.).
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съзнанието на нашето време.24 Повечето от тия изследвания имат 
особена цена за нас, защото се отнасят – пряко или косвено – до нашия 
политико-обществен и културен живот, засягат, в близко и далечно 
минало, нашата страна изобщо. Най-близки са обаче нам тия, които 
засягат по-отблизо историята на българската литература. 25

Ето Г. Илински в своя труд „Написание о правой вере К. Филофа“ 
прави опит да докаже, че поменатото съчинение от нашата стара 
книжнина е действително на св. Кирила. Обикновено то не се отдава 
на славянския апостол. И наистина, трудно е да се установи, поне 
засега, авторството на „О правой вере“. Ала тук има доста указания 
които, ако не разрешават, поне изясняват отчасти въпроса. Много 
добре е направил Илински, че е отпечатал самото съчинение.26 
Близо до Илински стои А. И. Соболевски, който в „Четыре заметки 
по древней южнославянской письменности“ дава кратки, но не без 
значение бележки: първата от тях е най-важна за нас, защото се отнася 
за Светославовия сборник от 1073 г.27, по-скоро за похвалата към царя 
Симеона. Почетният професор предполага, че тази стихотворна пох-
вала е попаднала в сборника от Шестоднева на Василия Велики28, но 

 24 Борис Йоцов се оказва прав за приносността на текстовете, публикувани в сборника. 
Голяма част от тях много скоро след публикуването си влизат в научно обращение, а 
днес се приемат като ключови разработки за съответните научни полета (бел. ред.).

 25 В рецензията си Борис Йоцов е ориентиран към литературоведските статии, затова и 
не споменава изследванията на руския изследовател (към онзи момент пребиваващ 
в Прага) Г. В. Вернадски „Замѣтки о византiскихъ купчихъ граматахъ XIII вѣка“, на 
българския политик и публицист Стефан Бобчев „За някои тегоби и данъци според 
влахо-българските хрисовули“, на югославския византолог и палеославист от руски 
произход Владимир Мошин “Tmutarakanj, Krh i Smkrc”, на историка и класически 
филолог Гаврил Кацаров „Един нов паметник за религиозната история на стара 
Тракия“. Не се появяват още имената на историците Ст. Ал. Найденович – автор на 
статията „Материали за България и Европейска Турция из стари римски библиотеки и 
архиви“, на Иван Сакъзов, подготвил изследването „Една новела на Алексия Комнин за 
роби българи“, на М. Н. Сперански със статията му „Югославянские и русские тексты 
„Сказания о построении храма Софии цареградской“, Антон Попстоилов Ников „Своден 
хрисовул за историята на Зографския манастир“, на Ант. Флоровски с текста, публикуван 
в сборника – „Князь Рошъ“ у пророка Iезекiиля“ и на Г. В. Флоровски, който подготвя 
изследването „О типах историческаго истолкованiя“ (бел. ред.).

 26 Макар и Йоцов през 1926 г. да не е убеден напълно в твърдението на Илински за 
авторството на Константин Кирил Философ, впоследствие тезата се налага от 
изследователи като Юрдан Трифонов (1935) и Кую Куев (1969) и затвърждава сред 
научната общност (бел. ред.).

 27 Светославовият сборник, или още Симеонов, е пергаментен ръкопис, съдържащ 142 
съчинения на 30 автори и достигнал до нас в руски препис (бел. ред.). 

 28 Василий Велики (ок. 330– 379) е християнски светец, църковен деятел и богослов. Един 
от тримата отци на Църквата (заедно с Григорий Богослов и Йоан Златоуст). Автор на 
„Шестоднев“ – богословско съчинение, тълкуващо библейския разказ за сътворението 
на света и състоящо се от 9 беседи (бел. ред.).
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кога и как не може да се обясни. Едва ли обаче това е направил писа-
чът на сборника. Тази неопределеност дава подтик във всеки случай 
да се изследват по-добре отношенията между Симеона и Йоана Ек-
зарха29. Подтик за нови издирвания дава и статийката30 на А. Мазон: 
„Le moine Chrabr et Cyrille“. Като разглежда опита на Хануша31 и на 
Илински32 да се отъждестви Храбър с Кирила, както и свързаните с 
него загадки, френският славист мисли, че личността на Черноризец 
Храбър не трябва да се търси в Западна България, а по-скоро в Южна 
или Югозападна Македония, по-точно в оная област, дето Климент е 
поддържал Кирило-Методиевската традиция, може би между старите 
членове на Моравската мисия. Затова не смята за правдоподобно 
отъждествяването на Храбра с Климента, както прави Снопек33, още 
повече пък – с Йоана Екзарха. Все пак въпросът за личността на Храбра 
остава нерешен. Повечко светлина иска да хвърли върху старата ни ли-
тература Юрдан Трифонов34 със своите „Бележки върху Учителското 
евангелие на епископа Константина“. Така, той се стреми да докаже, 
че учителското евангелие е било съставено не в 894. г., а в 892. По-
определен е авторът, когато иска да ни изясни, за какви слушатели 
е било съставено евангелието, обаче и тук се пораждат въпроси, 
които търсят изяснение. По-неубедителен е авторът, когато казва, не 
съгласявайки се със Соболевски, че мястото, дето е било съставено 

 29 Йоан Екзарх (IX – X век) – средновековен български писател и преводач. Представител 
на Преславската книжовна школа. Съставител на „Шестоднев“, който се състои от пролог 
и 6 слова. В своята статия Соболевски предполага, че за превода на стихотворението 
от Светославовия сборник участие взима Йоан Екзарх, тъй като в езиково отношение 
вариантът в сборника е много близък до варианта в Шестоднева на Йоан Екзарх (бел. 
ред.).

 30 Борис Йоцов употребява тази пренебрежителна умалителна форма вероятно заради 
обема на текста – той е едва 4 страници и е един от най-кратките в сборника (бел. ред.).

 31 Игназ Хануш (1912–1896) е чешки философ и библиотекар. Специалист по славянска 
митология. Преподава в Лвов, работи в Краков и Прага. Съчинението, на което Мазон се 
позовава, е “Der Bulgarische ‚Mönch Chrabr‘ (IX.-X. Jahrhundert)”, публикувано в “Archiv 
für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen” 13. 1859. pp. 3-100 (бел. ред.). 

 32 Коментираната теза принадлежи на Григорий Илински, който я изказва през 1917 г. и 
публикува във „Византiйское Обозрѣнiе“, pp. 151-156 (бел. ред.).

 33 Франтишек Снопек (1853–1921) е чешки духовник, църковен историк и архивар. 
Изследовател на делото на Кирил и Методий. През 1912 година е назначен като папски 
камерхер. Съчинението, чиито тези оспорва Мозек, е “Constantinus, Cyrillus und 
Methodius” (бел. ред.).

 34 Юрдан Трифонов (1864–1949) е български филолог, историк и фолклорист. Работи като 
учител във Велико Търново и София (1923–1931). От 1936 до 1938 г. е председател на 
Историко-филологическия клон на БАН. Интересува се от епохите на Средновековието 
и Възраждането. Сред съчиненията му са: „Царуването на Бориса-Михаила“ (1907), 
„Васил Друмев – Климент Браницки и Търновски. Живот, дейност и характер“ (1926) 
и др. (бел. ред.). 
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евангелието, не е Солун, а Плиска. По-ограничен е в своята тема 
„Средновековна Парория и Синаитовия монастир“ В. Сл. Киселков35. 
Той се старае да докаже, след като прави преглед върху историята на 
въпроса, несъгласявайки се с мненията на Иречека36 и Сирку37, че Па-
рория, дето се е намирал в 14. в. монастиря на Григория Синаита38, не 
тряба да се търси в Сакар планина, а в днешната Странджа. Изхожда 
от житията на Синаита и Теодосия Търновски39, както и от Житието на 
Ромила40, „написано от монаха Григорий“, обаче все пак твърденията 
му често имат характер на предположения, които не могат да се отми-
нат мълком.41

Всички тия трудове имат значение за историята на нашата стара 
литература.42

 35 Васил Киселков (1887–1973) е български филолог, специалист по старобългарска 
литература и език. Преподава в Софийската духовна семинария. Той превежда житията 
на св. Кирил и св. Методий, „Похвално слово за патриарх Евтимий“ от Григорий 
Цамблак и др. Сред трудовете му са: „Българска книжнина през Симеоновия век“ (1928), 
„Григорий Синаит, представител на мистицизма във Византия през XIV век“ (1928) и 
др. (бел. ред.).

 36 Константин Иречек (1854–1918) е чешки историк с големи заслуги за развиването 
на българското образование и на историческата ни наука. Министър на народното 
просвещение в България (1881 – 1882), професор в Пражкия и Виенския университет. 
Издава „История на България“ (1876), „Княжество България“ (1891, в два тома) и 
„Български дневник“ (1879–1884, 1930–1932 в два тома) и др. В статията на Киселков се 
коментира смяната на възгледите на Константин Иречек, който първоначално в своето 
изследванe “Geschichte der Bulgaren” настоява на това, че Парория е Сакар планина, но 
впоследствие, в статията “Beträge zur antiken Geographie und Epigraphik von Bulgarien 
und Rumelien” (1881), променя възгледите си (бел. ред.).

 37 Полихроний Сирку (1855–1905) е руски славист, литературен историк и езиковед. Плод 
на интересите му към българската писменост и култура са съчиненията: „Към историята 
на редактирането на книгите в България в XIV век“ (в два тома, 1890 – 1899), „Очерци 
по история на литературните отношение между българи и сърби през XIV – XVII век“ 
(1901), „Монах Григорий. Житие на преподобния Ромил“ (1900) и др. Според Киселков 
Сирку се предоверява на Константин Иречек и затова не подлага на съмнение неговото 
второ мнение за местонахождението на Парория (бел. ред.).

 38 Григорий Синаит (1255–1346) – византийски духовник, богослов и писател. Сред 
основателите на исихазма. Честван като светец от Българската православна църква 
(бел. ред.). 

 39 Теодосий Търновски (ок. 1300 – 1363) – български духовник и исихаст. Ученик на св. 
Григорий Синаит. Основател на манастир и школа край Велико Търново (бел. ред.).

 40 Св. Ромил Видински (XIV в.) – български монах и светец, ученик на св. Григорий Синаит. 
 41 В действителност статията на Киселков е добре мотивирана с изворов материал, 

а според съвременните учени тя бележи втория етап от изследователските опити 
при локализирането на средновековната Парория, които към настоящия момент 
продължават да изглеждат най-достоверни (вж. статията на Йордан Андреев 
„Средновековната Парория и манастирът на Григорий Синаит (въпроси на 
локализацията)“.–   В: „Епохи“, № 2, 1993, с. 18-32) (бел. ред).  

 42 Забелязва се, че в прегледа на статиите, ориентирани към старата българска литература, 
Йоцов повече съблюдава за фактическата достоверност на текстовете. В прочита си на 
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Върху новата наша литература са посветени шест статии, две от 
които стоят по-близко до културната ни история. Н. Радойчич43 
с „Раjчева Бугарска историка“ 44 иска да изясни по-подробно 
отношението на сръбския историограф към българското минало и да 
определи значението му за нашето национално възраждане. Затова той 
дава изпърво доста библиографски указания за трудове върху нашата 
история от Мавро Орбини45 насам (от началото на 17. в.), та до 1794. 
г., когато излиза Раичевата „Исторія разныхъ славенскихъ народовъ 
наипаче Болгаръ, Хорватовъ и Сербовъ“; след това се спира по-обстойно 
върху съдържанието на българската история, според изложението на 
Раича, като посочва и изворите, от които е черпил историографът; 
най-после разглежда преработките и изводите на тази българска 
история, направени от Атанасия Нешковича46, А. С. Кипиловски47 и 
Петра Сапунова48, като изтъква моралното въздействие на Раича върху 

изследванията върху нова българска литература той насочва положителните си оценки 
към онези научни разработки, в които преобладава литературната интерпретация. По 
тази причина и на статията на Боян Пенев се обръща най-голямо внимание (бел. ред).

 43 Никола Радойчич (1882–1964) – сръбски историк Преподавател в Карловац и Сремски 
Карловци, професор в Университета в Любляна. Занимава се с историята на сръбското 
право (бел. ред.). 

 44 Йован Раич (1726–1801) е сръбски богослов, историк и просветител. Завършва 
Духовната академия в Киев (1763 –1765). Замонашава се през 1772. Автор на значимата 
за Българското възраждане четиритомна „История разных славенских народов наипаче 
болгар, хорватов и сербов“ (1794 – 1795). Съчинението е преведено на руски и издадено 
в Петербург през 1795 г. Според някои изследователи, в това число цитирания Н. 
Радойчич, Йован Раич познава и контактува с Паисий Хилендарски. Въпросното 
твърдение изглежда съмнително на Борис Йоцов поради липса на факти (бел. ред.).

 45 Мавро Орбини (неизв. – 1614) е историк от Далмация. Прави опит да опише историята 
на славянските народи в своя труд „Славянското царство“, който е един от източниците 
на Паисиевата „История славянобългарска“ (бел. ред.).

 46 Атанас Нескович (70-те години на XVIII век – ок. 1872) – данните за произхода и живота 
му са оскъдни. Автор на българска история със заглавие «История славяноболгарског 
народа (1801)“, за която дълго време се смята, че е преработка на историята на Йован 
Раич „История разных славенских народов найпаче болгар, хорватов и сербов“ 
(1794). Някои учени смятат, че историята не е обикновена преработка, а представлява 
оригинална история, която ползва не само историята на Раич, но и други източници 
(бел. ред.)

 47 Анастас Кипиловски (1802–1870) е български книжовник от времето на Възраждането. 
Учи в Котел при Райно Попович, а след това в Кишинев. Владее румънски, руски, турски, 
гръцки и немски. Интересува се от българската културна история под влияние на Юрий 
Венелин. Той е един от първите наши стихотворци (бел. ред.).

 48 Петър Сапунов (ок. 1800–1872) е български печатар, книгоиздател и книжовник. Участва 
активно в просветните инициативи на българите в Румъния; подкрепя образованието 
на млади тревненци в Букурещ. Открива печатница, в която публикува „Историята на 
славеноболгарския народ из историята на г. Раича и някои исторически книги...“ (1844) 
от Ат. Нескович в превод от Сапунов, „Началное учение человеком, хотящим учится 
книг Божествений...“ (1844) и др. (бел. ред.).
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нашето общество през първата половина на миналия век. Тряба обаче 
да отбележим, че Н. Радойчич колкото в своята библиография и екзе-
гетика49 е критичен, толкова в преценките си от историколитературен 
характер е непредпазлив. Така, той е надценил значението на Раича в 
историята на нашето културно и национално възраждане, защото не 
се е съобразил с някои факти от нашата литературна история. Не само 
когато посочва влиянието му върху историческия мироглед на нашия 
народ в поменатото време, но и когато говори и за нейното въздействие 
върху Паисия. За Радойчича е несъмнено, че сръбският историограф е 
„разпалил пламъка на любовта към народното и славянското минало“ у 
Паисия още в Хилендар, „че със своите съвети му е помагал и да напише 
своята „История Славено-болгарская», защото Паисий през време 
на своето пребиваване в Карловци 1761 г., сигурно се е сношавал50 с 
Раича“. Това негово твърдение изглежда странно, защото, като излиза 
от наши и сръбски автори, той не се справя със студията на Б. Пенев 
„Паисий Хилендарски“51, която добре знае и сам квалифицира като „са-
весна“52. А. Селишчев53 просто, но ясно, макар и по-скоро с обикнатия 
историко-филологически апарат, ни представя друг български деятел 
след Паисия – Кирил Пейчиновича54. Не са без значение някои нови 
данни и подробности, които авторът е събрал през 1914 в Македония, 
в мястото, дето писателят се е родил и работил. Като дава по възмож-
ност по-пълна, фактична биография на Пейчиновича, той се спира на 

 49 екзегетика (от гр. богословска дисциплина, изясняваща и тълкуваща Свещеното писание 
прен. ) – тълкуване, интерпретация (бел. ред.).

 50 сношавам се (остар.) – имам контакт, общувам (бел. ред.).
 51 Във въпросната студия в бележка под линия Боян Пенев настоява на това, че 

доказателства за срещата между Раич и Паисий липсват, и защитава тезата, че макар 
предговорите на двата труда да изказват сходни съждения, то това се дължи по-скоро на 
близост в източниците, защото самите текстове говорят за разлика в стила, в доводите, 
но и в „духа“. (Пенев, Боян. Паисий Хилендарски (Историколитературна студия).  – 
В: „Периодическо списание“, 1911, № 71, св. 9/10, с. 676). Вижда се, че Борис Йоцов 
подкрепя тезата на Боян Пенев, но и критикува отказа на Радойчич да влезе в диалог с 
българския учен (бел. ред.).

 52 савесна (ср.) – съвестна (бел. ред.).
 53 Афанасий Селишчев (1886–1942) е руски лингвист и славист. Професор в Иркутския 

(1918–1920), Казанския (1920–1921) и Московския (от 1921) ниверситет. Интересува 
се от диалоктология и публикува редица специализирани изследвания. Посмъртно 
излиза „Старославянският език“ (в две части, 1851 – 1952) (бел. ред.).  

 54 Кирил Пейчинович (ок. 1771–1845) е български монах и книжовник от епохата на 
Възраждането. Той е един от първите дейци, които се борят за пробуждането на 
югозападните български земи; развива активна образователна и проповедническа 
дейност. Автор е на един от най-ранните поетически опити в годините на Възраждането, 
наречен „Епитафия“. Издава книгите с религиозно съдържание: „Огледало“ (1816) и 
„Утешение грешним“ (1840), чиито езикови характеристики се коментират в статията 
на Салишчев (бел. ред.). 
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по-важните му съчинения –„Огледало“ и „Утѣшеніе Грѣшнымъ“ — 
повече, и на края определя неговото значение. Трудовете му, споредъ 
него, са ценни като материали за етнографията, за културната ни ис-
тория, за историята на езика ни, за нашата диалектология. Ала все пак 
трябва да добавим, че Пейчинович не е без значение и за историята на 
нашата литература.55 Едно социологично или историколитературно 
отношение към него по-живо би ни представило неговия образ. 
Нашият литературен историк не може да отмине и статията на М. Г. 
Попруженко56 „Памяти М. П. Погодина57“, макар тя да цели повече из-
яснението на руско-българските културни отношения. Покрай образа 
на Погодина се разкриват и отношенията на Захарий Княжески58, Сава 

 55 В своята статия Селишчев, като езиковед, наистина настоява на това, че основното 
значение на творчеството на К. Пейчинович е диалектологическо. Борис Йоцов със 
своята литературоведска ориентация критикува филологическата едностранчивост в 
това иначе пълноценно и прецизно научно изследване (бел. ред.). 

 56 Михаил Попруженко (1866–1947) е руски славист, историк и палеограф. Професор 
в Одеския университет (1893) и в Софийския университет (1920). Сред значимите 
негови изследвания са: „Синодик царя Борила“ (1899), „Материали за историята по 
възраждането на българския народ“ (1900), „Св. Козма Презвитер“ (1907) и др. Под 
негова редакция излиза изданието „Документи за българската история“ (два тома, 1931, 
1932). В сборника е включен със статията „Памяти М. П. Погодина“ (бел. ред.). 

 57 Михаил Погодин (1800–1875) е руски филолог, историк, археолог, журналист, писател 
и издател. Учител на Н. П. Трубецкой, преподавател в Московския университет (1835 
– 1844), академик. Сред изследванията му са книгите: „О происхождении Руси“ (1824), 
„Биография Н. М. Карамзина“ (в две части, 1866) и др. Автор на учебници, на издания 
с истирически източници, преводач (бел. ред.).  

 58 Захари Княжески (псевдоним на Жеко Петров, ок. 1810–1877) е български учител, кул-
турен деец, преводач, спомоществовател. Учи в Стара Загора, Търново, Света гора и в 
Габрово при Неофит Рилски. Открива Търновското взаимно училище (1838). След това 
продължава образованието в Херсонската гимназия. Част от Одеския литературен кръг, 
сформиран през 40-те години на XIX век. В Русия прави контакти с учени, писатели 
и общественици, сред които е и М. П. Погодин – обект на статията на Попруженко. 
Издава „значимата историческа книга „Введение в истории болгарских славян“ (1847) 
и други съчинения (бел. ред.).
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Филаретов59, Иван Денкоглу60, Н. Геров61 и пр., към тоя българофил, 
който, интересувайки се живо от съдбата на нашия народ, е имал за 
свои негласни съветници през 50-те и 60-те години на миналия век тия 
родолюбци, колчем е искал да вземе позиция по българския национа-
лен въпрос.  Близо до нашата литературна история стои и статията на 
М. Арнаудов62 „Към историята на българската схизма“, както и работата 
на Ст. Станимиров63 „Архиепископ Йосиф Соколски64 и опитите му 
да се възвърне в лоното на православната църква“. Двете работи се 
допълнят до известна степен взаимно, защото разкриват насоките 
на руската политика по отношение на българския черковен въпрос. 
М. Арнаудов ясно и не-двусмислено определя тия насоки, когато Ст. 
Станимиров се стреми повече да изложи фактичния материал. Като 
разглежда доклада на Ст. Костов65 (от 1911 г.) до председателя на св. 

 59 Сава Филаретов (1825–1863) е виден български учител и общественик от епохата на 
Възраждането. В София открива първото девическо училище у нас (1858). Заради 
активната си патриотична дейност е принуден да емигрира в Русия, по-късно е 
командирован от Одеското руско консулство в Цариград, където защитава българските 
национални интереси. Филаретов сътрудничи на „Цариградски вестник“, „Дунавски 
лебед“ и сп. „Български книжици“. В Петербург издава пособието „Карманная книга для 
русских воинов, находящихся в походах против турок по болгарским землям“ (1854), 
което се явява и първият руско-български разговорник и речник. Пише художествени 
текстове, интересува се от българския фолклор (бел. ред.).

 60 Иван Денкоглу (1781–1861) е български търговец и меценат от епохата на Възраждането. 
Радетел за българското образование. Издържа млади българи в Московския университет. 
Подпомага финансово дейността на Юрий Венелин. Финансира създаването на първото 
девическо училище в София. Отделя средства за Априловската гимназия в Габрово. 
Основава и фонд за обучение на българи в Одеса. (бел. ред.).

 61 Найден Геров (1823–1900) – български общественик, писател, езиковед, фоклорист 
и учител от епохата на Възраждането. Автор на поемата „Стоян и Рада“. По негова 
инициатива на 11 май 1851 г. се чества празникът на св. св. Кирил и Методий в Пловдив.. 
След Освобождението приживе и посмъртно излизат томовете от неговия „Речник на 
българския език“ (бел. ред.).

 62 Михаил Арнаудов (1878– 1977) е български литературен историк и фолклорист. 
Професор в Софийския университет. Редактор на едно от продължително излизалите 
списания от междувоенните години – „Българска мисъл“ (1925–1944). Автор на значими 
за българското литературознание изследвания, сред които: „Увод в литературната 
наука: Задачи, история, съвременно състояние“ (1920), „Психология на литературното 
творчество“ (1931) и др. (бел. ред.).

 63 Станимир Станимиров (1858–1943) е български учител, книжовник и общественик. 
Директор е на Априловската гимназия в Габрово, на Софийската мъжка гимназия и на 
Софийската девическа гимназия. Ректор на Духовната семинария в Цариград. Автор 
на учебници  (бел. ред.).

 64 Йосиф Соколски (1786–1879, роден Тодор Петрович) – български възрожденски 
духовник. Той е игумен на Калоферския манастир, а след това основава Соколския 
манастир край Габрово (1833). Активно съдейства за сключването на Унията с 
Римокатолическата църква (1860 – 1861), от което впоследствие иска да се откаже, 
както свидетелства и Ст. Станимиров в рецензираната статия (бел. ред.). 

 65 Стефан Костов (1857– 1917) – участник в Априлското въстание, съмишленик на 
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Синод досежно66 разговора си, който е имал с руския цариградски 
посланик Н. Чариков67, Арнаудов заключава, че Русия е искала да се 
вдигне схизмата винаги за своя угода, като жертвува дори жизнени 
интереси на българския народ. В това ни уверява като че ли и печал-
ният опит на Йосифа Соколски да снеме от себе си униатското бреме. 
В тоя кръг е и статията на Б. Пенев, макар и да стои малко настрана от 
всички предишни, поради естеството на предмета, който се третира в 
нея – „Любен Каравелов в будапещенската тъмница“. Крупната фигура 
на Каравелова ни заставя да се спреме повече тук. Още и заради това, 
защото за пръв път се изнасят данни за един важен момент от живота 
на тоя наш писател, а от друга страна, защото се разглежда – също така 
за пръв път – едно негово произведение – „Из мртвог дома“ – което се 
врежда между най-хубавите негови съчинения.68 Авторът, въз основа 
на сръбски достоверни източници, дава интересни и ценни сведения 
за затварянето на Каравелова в Пещенската тъмница69, за особената 
радост, с която Сръбската омладина посреща неговото освобождение, 
за почитта и обичта изобщо, с която той се ползувал сред сръбско-
то либерално общество. Съвсем бегло се засягат и културните връзки 
между сръбския и българския народ в края на 60-те години от миналия 
век. След това Б. Пенев се спира в отделна глава върху произведението 
„Из мртвог дома“, плод предимно на оня опит, който Каравелов доби-
ва в затвора. Доста лесно се разкрива пред нас неговото съдържание, 
идеите му, неговия дух, израства вътрешно пред нашия взор, като се 
приобщаваме по-близко не само към него, но и към неговия създател. 
В третата глава (която, за съжаление, не е поместена), както съобщава 
Б. Пенев, се правят съпоставки между „Из мртвог дома“ и „Записки 
из Мертвого дома“ на Достоевски, „Тъмниците ми“ на Силвио Пели-

Съединистката партия. Главен секретар на Българската екзархия в Цариград (1891–
1894), секретар на Св. Синод в София (1894 – 1916) във времето (бел. ред).

 66 досежно (остар. книж.) – относно (бел. ред.).
 67 Николай Чариков (1855–1930) е руски дипломат. През 1896 –1897, във времето на т.нар. 

Българска криза, свързана с проблематизирането на международните отношения след 
Съединението на Източна Румелия с Княжество България, е дипломатически агент в 
България. В периода 1909–1912 е посланик на Русия в Турция. В качеството си на такъв 
през 1911 г. той пътува за София и се среща със Стефан Костов, за да обсъдят гръцко-
българския черковен конфликт (бел. ред). 

 68 Това остава и най-пространният текст на Боян Пенев върху произведението на Каравелов. 
В по-късно издадената и редактирана от Борис Йоцов книга на Пенев „Любен Каравелов. 
Живот – личност – творения“ (1936) коментарът върху творбата е значително по-кратък 
(бел. ред).

 69 Става въпрос за периода 1868–1869, когато, както свидетелства статията на Боян Пенев, 
Каравелов развива активна обществено-политическа дейност в Сърбия (бел. ред.).
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ко70, а също така и с ония спомени, както са оставили за своя тъмничен 
живот Светослав Миларов71, Захарий Стоянов72, К. Величков73, Ив. Ге-
шов74 и Кр. Раковски75. Тъй се хвърля повече светлина не само върху 
произведението, но и върху личността на Каравелова.76

Тия статии върху новата българска литература не само принасят 
ценни материали, не само изясняват някои въпроси, други разрешават, 
но и спомагат да се долови и осмисли духът на българската литература 
изобщо.

Бихме могли да приведем и други трудове, от по-общ характер 
(например философски осмислената и критически интересната студия 
на П. Бицили77: „Игнатий Лойола и Дон Кихот“), но и посочените са 
доста, за да ни уверят в особената цена на сборника.

 70 Силвио Пèлико (1789–1854) е италиански писател, поет и общественик. Осъден е 
несправедливо заради противопоставянето си на австрийския деспотизъм. Девет 
години прекарва в затвора в Шпилгер. Тъкмо за опита си от това време той разказва 
в книгата „Тъмниците ми“ (1839), от която се влияе Константин Величков при 
написването на мемоара „В тъмница“ (1876) (бел. ред.).  

 71 Светослав Миларов (1850–1892) е български писател и публицист, който е осъден 
на смърт за убийството на Христо Белчев. Автор е на мемоарите „Спомени от 
Царигардските тъмници“ (1881), които има предвид Боян Пенев в статията си (бел. 
ред.). 

 72 Захарий Стоянов (1850–1889) – български въстаник, писател, историограф и публицист. 
Участник в Старозагорското (1875) и Априлското въстание (1876). Взима дейно участие 
в Съединението на Княжество България с Източна Румелия (1885). Автор на „Записки 
по българските въстания“ (1884 –1892), които Боян Пенев има предвид в своята статия 
(бел. ред.). 

 73 Константин Величков (1855–1907) – български политик, писател и художник. Заедно с 
Иван Вазов издава „Българска христоматия“ (1884), редактира в. „Народний глас“, сп. 
„Наука“, сп. „Зора“. Автор на спомените „В тъмница“ (1899), към които препраща Боян 
Пенев в статията си (бел. ред.).

 74 Иван Гешов (1849 – 1924) е български политик и книжовник. Министър на финансите 
(1894–1897), министър-председател на България (1911–1913). Председател на БАН (1911 
– 1924). Автор на съчиненията: „Ивайло“ (1888), „Думи и дела“ (1889) и др. Съчинението, 
към което Боян Пенев вероятно препраща, но не конкретизира, е „Записки на един 
осъден“, препращащо също към текста на С. Пелико (бел. ред).

 75 Кръстьо Раковски (1873–1941, псевдоним на Кръстьо Станчев) е общественик, 
привърженик на комунистическите идеи. Води болшевишкото движение на Украйна. 
Посланик на СССР в Лондон (1923 – 1927) и Париж (1925–1927). По време на терора 
на Сталин е осъден на 20 години трудов лагер, а след това и разстрелян  (бел. ред.).

 76 Информация за включеното в третата част на изследването на Пенев Борис Йоцов 
получава от бележка под линия, дадена от самия автор. Заявеното изследване обаче 
така и не се появява в цялост. Години по-късно в редактираната от Йоцов книга на 
Боян Пенев за Любен Каравелов (1936) се появява кратък фрагмент върху „Арест и 
освобождение“ (1917) от д-р Кръстьо Раковски (с. 279-180), (бел. ред.).

 77 Пьотър Бицили (1973–1959) е историк и културолог от руски произход, значима фи-
гура за българската наука. Преподава в Новоросийския университет в Одеса, но през 
1920 г. е принуден да емигрира. Първо отива в Югославия, а след 1924 г. се установява 
в България, където преподава в Софийския университет до 1948 г. Интересите му 
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Но за нас той е още по-ценен не само защото се свързва с едно име, 
не само защото има богато съдържан/ие, но и защото е паметник за 
един културен праздник, говори за оня подйем78 на нашата наука, 
която, въпреки жестокостта на българската съдба, остава непокътнато 
от чужда ръка наше достояние, остава да напомня за духовни ценности, 
които времето не може да ни отнеме, в които трябва да търсим и залога 
за ония светли дни на нашето племе, когато ще се разрази с всичката си 
мощ българската национална стихия.79

са обхватни – занимава се с антична и средновековна история, с история на Русия, с 
културна история и антропология, с руска класическа литература. Сред изследванията 
му могат да бъдат споменати заглавията: „Увод в изучаването на новата и най-новата 
история“ (1927), „Основни насоки в историческото развитие на Европа“ (1940) и др. 
(бел. ред.).

 78 подйем ( руско произношение) – подем (бел. ред.).
 79 С този обобщителен коментар върху сборника в чест на Васил Златарски Борис 

Йоцов вписва изданието в интенцията на мащабния историографски проект на Васил 
Златарски, изразяващ волята за утвърждаване на националната идентичност във време 
на историческа и социална криза и намиращ реализация в разнообразие от научни и 
обществени инициативи на юбиляря (бел. ред.). 
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Златорог: Месечно списание, Год. VII, 1926, №8, 390-393

„ЛЕГЕНДА ЗА СВЕТА СОФИЯ“ ОТ СТ. ЗАГОРЧИНОВ1

Още една легенда – покрай толкова други. Вазов2, Кирил Христов3 и 
А. Страшимиров4 дават предимно поетизация на сурови легендни 

материали, Пенчо Славейков5 осмисля идейно легендата, а Николай 

 1 Този отзив на Б. Йоцов е публикуван в раздел „Преглед. Литература“ на списанието 
(бел. ред.). Рецензията на Борис Йоцов е преобладаващо критична, като той се спира 
на несполучливото художествено представяне на религиозно-нравствената основа 
на конфликта, на психологически немотивираните действия на персонажите, на 
композиционно-структурните и стилистични проблеми. Критикът обаче отбелязва 
на места добре интегрираната историческа фактология (бел. ред.).

 2  Иван Вазов (1850–1921) е виден български поет и писател. Автор е на някои от 
най-значимите за формирането на националното ни самосъзнание произведения, 
сред които са одите от „Епопея на забравените“ (1881), повестите „Немили-недраги“ 
(1881), „Чичовци“ (1885), романът „Под игото“ (1894) и др. Тук Борис Йоцов препраща 
към поетическата книга на Вазов „Легенди при Царевец“, появила се през 1910 г. – в 
десетилетието, в което авторът се обръща към историко-легендарната проблематика 
(бел. ред.).

 3 Кирил Христов (1875–1944) е български поет, известен със своята емоционално-
чувствена лирика, която публикува в стихосбирките „Песни и въздишки“ (1896) и 
„Трепети“ (1897). Известен е още със своята епическа поема „Чеда на Балкана“ (1928) 
и с мемоарите си „Затрупана София“ (1944). Книгата, към която прераща Борис Йоцов 
в този отзив, е „Химни на зората. Тихи песни и легенди за живота и смъртта. Първи 
сборник стихотворения“, публикувана през 1911 г. (бел. ред.).

 4 Антон Страшимиров (1872–1937) – български писател и общественик. Автор на разкази, 
повести, романи, на народоведски проучвания, на пътеписи и очерци. Редактор на сп. 
„Наши дни“ (1921) и в. „Ведрина“ (1926–1927). Сред известните му произведения са 
сборникът с разкази „Смях и сълзи“ (1897), драмите „Вампир“(1902) и „Свекърва“ (1906), 
романите „Хоро“ (1926) и „Роби“ (1930) и др. Неведнъж разработва жанра на легендата, 
като тук могат да бъдат споменати книгите му „Ашик: Багдадски певец. Легенда“ (1902), 
„Песен на песните“ (1910), „Родопска легенда“ (1919), (бел. ред.).

 5 Пенчо П. Славейков (1866–1912) е български поет, син на възрожденеца Петко Р. 
Славейков. Идеолог на кръга „Мисъл“. Автор на книгите „Епически песни“ (1896, 1902, 
1907), „Сън за щастие“ (1906), на мистификацията „На Острова на блажените“ (1910), 
на незавършената епическа поема „Кървава песен“ (1911). В духа на естетическия 
индивидуализъм той преработва някои фолклорно-легендарни сюжети в произведения 
като „Фрина“, задава още легендарен контекст в поемата „Кървава песен“ и др. (бел. 
ред.).
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Райнов6 ѝ дава вътрешен живот и поетическа хубост. А Ст. Загорчинов7? – 
Без определен творчески стил, той не оставя значителна следа в нея.

Той е сложил своята легенда върху нравствено-религиозна основа. 
Но няма единно, основно отношение към своето дело. Не блика от него 
тайната сила на нравствено-религиозен патос. Тя остава без душа, храм – 
без Бог, да си послужим с една реминисценция от Мицкевича8. Патосът на 
елинистичната хубост се носи над делото на Анатол Франса9 — „Таис“10, 
на което „Легенда за Св. София“ не е чужда. А тоя патос непосредно се 
чувствува там, дето душата е горяла в пламъците на по-дълбок творчески 
процес.

Пред нас редят София, Хилвуд, Томаис11, но техните думи не парят 
като капки восък от горяща свещ, техните въздишки не ухаят като тамян, 
запален в кадилници. Авторът ни води в храма на Св. София, рисува 
ни изписаните образи на архангели и светци по стените, показва ни 
велелепието12 на олтара, но  – не ни заразява с мистицизма на тоя, който 
влиза там, за да затрепти чист пред лицето на Бога. Говори ни за виденията 
на Св. София, но те са толкова земни, че не се раждат от небесните пориви 
на духа, нито от горестните гърчения на плътта, които с такава сила са 

 6 Николай Райнов (1889–1954) е български писател, поет, изкуствовед и художник, една 
от най-ярките, своеобразни и ерудирани фигури в българския културен живот от 20-те 
и 30-те години на ХХ век. Критиката го забелязва още с първата му книга – „Богомилски 
легенди“ (1912), към която най-вече насочва и Борис Йоцов, макар Райнов неведнъж 
да разработва легендарни сюжети. Сред известните произведения на автора са още 
баладите „Очите на Арабия“ (1918), романът „Между пустинята и живота“ (1919), 
разказите в сборника „Сиромах Лазар“ (1925) и др. Николай Райнов преразказва 
български и чуждестранни приказки, издава изкуствоведски изследвания, както и 
многотомника „Вечното в нашата литература“.

 7 Стоян Загорчинов (1889 – 1969) е български писател, автор на исторически романи и 
пиеси. Дебютната му книга е „Легенда за Света София“ (1926), но името си на значим 
автор създава най-вече с романа „Ден последен – ден Господен“ (1931), а след това с 
романите „Празник в Бояна“ (1950) и „Ивайло“ (1962), (бел. ред.).

 8 Адам Мицкевич (1798–1855) – е известен полски автор, представител на Романтизма и 
участник в полското националноосвободително движение. Автор е на произведенията 
„Пан Тадеуш“, „Задушница“, „Кримски сонети“. Известен е със своя интерес към 
мистиката. Борис Йоцов тук препраща към мнението на Мицкевич за поезията на 
Словацки. В свои писма Словацки споделя, че Мицкевич определя поезията му като 
„възвишена катедрала“, в която обаче липсва Бог (бел. ред.).

 9 Анатол Франс (1844–1924) – псевдоним на Жак Анатол Франсоа Тибо. Френски поет, 
романист и журналист. Носител на Нобелова награда за литература за 1921 г. Сред 
известните му у нас произведения, които са преведени на български в началото на века, 
са „Кренкебил“, „Таис“, „Изворът на св. Клара“, „Престъплението на Силвестър Бонар“ 
и др. (бел. ред.).

 10 „Таис“ е произведение на Анатол Франс, публикувано през 1890 г. Основава се на 
легендата за св. Таис – грешница, която се обръща към християнството (бел. ред.).

 11 Герои от рецензираното произведение на Стоян Загорчинов (бел. ред.).
 12 велеляпие (старобълг., книж.) –  голяма красота, хубост, съвършенство (бел. ред.).
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изобразени у Пафнутий13 или абата Жером14 от Франса. Най-после, той не 
излиза с нов идеал, с нова религия, както Франса, който възславя елин-
ския мироглед; не възгорява с патоса на една мисъл, която извежда към 
едно вечно начало в живота.

А ето, липсва и ритъмът на времето, което има особена цена при 
легендата. Словото тук трябва да бъде заклинателен знак, който извиква 
душите на милиони мъртви. Ст. Загорчинов иска да възкреси времето на 
Юстина II15, слага действието във втората половина на VI век, като се старае 
да спази историчната правда. Тя може и да се не спази, но веднъж дадена, 
трябва да бъде единна, да има свой дух и смисъл. Софийската черква „Св. 
София“, която се свързва с легендата на г. Загорчинов, още не е исторически 
определена по време (Протич16, Филов17, Вулф18, Стшиговски19 изказаха 
мнение, но все още въпросът стои открит). Нравствено-религиозният и 
философски образ на епохата, толкова важна и интересна, е само загатнат 

 13 Герой от „Таис“ на Анатол Франс (бел. ред.).
 14 Става въпрос за героя на Анатол Франс – Жером Коаняр от романа  La Rôtisserie de la 

reine Pédauque / „Страноприемницата на Кралицата с гъши крак“ (бел. ред.).
 15 Юстин II е император на Византия от VI в. (бел. ред.).
 16 Андрей Протич (1875–1959) е български археолог, общественик, писател и изкуствовед. 

Член е на Българската и на Румънската академия на науките. В периода 1920 –1928 е 
директор на Археологическия музей. Автор на редица научни изследвания, както и на 
художествени книги, повлияни от декадентската литература, сред които е сборникът 
„Ева“ (1907). През 1912 г. издава книгата „Архитектоническата форма на софийската 
църква „Св. София“, в която се усъмнява в изказваното от редица изследователи мнение, 
че църквата е построена през VI век, но както в началото на ХХ век, така и днес, това е 
преобладаващото мнение. Протич я датира от края на Х до ХII век (бел. ред.).

 17 Богдан Филов (1883–1945) е български археолог, историк на изкуството и политик. 
Професор в Софийския университет и министър-председател на България (1940–1943). 
Участва в археологически проучвания в Македония и Поморавието. Включва се в 
разкопки в софийските църкви „Св. София“, „Св. Георги“, Боянската черква. През 1913 
г. издава книгата „Софийската църква „Св. София“. В различни публикации изказва 
мнение, че църквата вероятно датира от VI век и със сигурност не по-късно от VII или 
VIII век (вж. статията му „Софийската църква „Св. София“. В: сп. „Сердика“, № 2, 1937), 
(бел. ред.). Богдан Филов е екзекутиран в началото на 1945 г. по присъда на Народния 
съд (бел.ред.).  

 18 Оскар Вулф (1864–1946) – историк и теоретик на изкуството. Професор в Бер-
линския университет. Интересува се от иконография и психология на изкуството. 
Той подкрепя тезата на Андрей Протич за по-късното построяване на църквата 
„Св. София“ – Х – ХII век (вж. статията на Асен Чилингиров, „За датирането и 
патронажа на софийската църква „Св. София“. –  В: „Богословска мисъл“, 2005, 
№ 1-2, с. 50 - 58 (бел. ред.). 

 19 Има неточност в изписването на името – ученият е Стршиговски – Йозеф Стршиговски 
(1862–1941) – полско-австрийски историк на изкуството. Професор в Университетите 
в Грац и Виена. Изследванията му са свързани с историята на римското и византийското 
изкуство, както и с влиянията на изкуството на Близкия изток върху европейското. 
Поддържа тезата, че църквата „Св. София“ е построена през VI век (бел. ред.).
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у г. Загорчинова. Спасението на Хилвуда, намирането на иконата върху 
неговата гръд, знаменията и чудесата, изобщо са дадени твърде бегло – и 
при това те са твърде общи белези на първите векове от християнска-
та ера. Но затова пък авторът с особено удоволствие, с интересите на 
археолог и историк на изкуството ни дава данни за материалната култура 
на епохата. На места те са доста сполучливи, на други – твърде общи, на 
трети – неуместни. Което е най-важно – тия данни невинаги са споени 
органически с делото, а са дадени по-скоро като декоративна украса.

Но това, което би могло да оживи легендата, е вложеният в нея проблем. 
Той не е достатъчно осмислен, нито пък добре разрешен. Все пак, авторът 
се старае да го подчертае, да го внуши – и на места успява. Така, от една 
страна, той засяга борбата между душа и тяло, устремите към небето и 
възвръщанията към земята (основния проблем на „Таис“); от друга страна 
– загатва за греха и неговото изкупление; от трета – спира се на езичество и 
християнство, които се стълкновяват не на историческа арена, а в душата 
на София и Хилвуда. Ст. Загорчинов не е смогнал да разреши по художест-
вен път тия проблеми, а е спрял предимно на един от тях – раздвоението 
в човешката природа. За съжаление, често изпуска тоя проблем, сплита 
го с другите два, като с оглед на тях определя настроенията и делата на 
главните лица, особено на София. Така той се вплита в сложното душевно 
състояние на своята героиня и не може да излезе оттам невредим като 
художник. – София, дъщерята на императора Юстина, мечтае за славата 
на светците, копнее за своя жених – Исуса. Дори му дава обет да бъде 
негова. Идват, обаче, нейните 17 години, събужда се демонът на плътта, тя 
се влюбва в Хилвуда, без да открива своята любов, защото той е езичник. 
И, почва се раздвоението. Ето, този момент авторът не изяснява добре. Тя 
бяга от него в Сердика20 и не му се открива – дали защото е езичник, значи 
от религиозен фанатизъм?,  или – защото е мъж, защото копнее но тяло-
то, което тя иска да победи, което е грях? Авторът често обяснява мъките 
на София – възжеланият е езичник. Но при положение, че Хилвуд би бил 
християнин, би ли могла да го обикне? Загорчинов възпира любовта на 
София ту защото той е езичник, ту защото грях е любовта към тялото, ту 
защото са несъвместими любовта към Исуса и към Хилвуда. Религиозна-
та проблематика не е проследена и разяснена. Сам Хилвуд пита София, 
когато се виждат в Сердика, защо тя избягва от Константинопол21. Тя 
може да не знае, но философският проблем, който се слага на разрешение, 
заставя автора да знае, за да може да развие психологически действието, 

 20 Сердика – през VI век е град във Византия, намиращ се на територията на днешната 
столица на България – София (бел. ред.).

 21 Константинопол във времето, когато се развива действието в романа – VI век, е 
столицата на Византия.



210

с оглед на своята художествено-философска концепция. Но изглежда, че 
това и сам той не си е изяснил добре. Пафнутий22 бяга в пустинята, както 
София – в Сердика, при скита23, после се връща в Александрия24, за да се 
скрие пак в пустинята и да дойде отново при Таис – тъй се подчертава 
не само изход от една борба, но и разрешение на един проблем. Йоан 
Дамаскин25, светецът и певецът на А. Толстоя26, се измъчва – дали са съв-
местими вярата в Бога и поетическите пориви на сърцето, но Богородица 
му разрешава болката в душата; София се пита – дали може да съедини 
в сърцето си Хилвуда с Исуса и никой не ѝ разрешава ясно въпроса. Тя 
бяга с Хилвуда, но не в резултат на разрешена драма или проблем, а за 
да изкупи греха си, като спаси Сердика от разрушение. Но тя не отива 
нито при славяните, нито при Исуса – умира, сякаш наказана от Бога, а 
от друга страна – като изкупна жертва.

Кой мироглед тържествува – християнският или езическият? Или 
някакъв скептически идеал на автора? Нито Хилвуд, нито София не 
се явяват представители на два свята. Загорчинов не е могъл да даде 
културно-философско обобщение, като схване борбата в душата на 
София като борба между две жизнени начала. По тоя път легендата би се 
сложила върху две вечно враждуващи стихии и действието би се носило 
върху вълните на един философско-исторически патос.

Психологически задачата на автора се свежда към това да се изобрази 
една индивидуална и космическа драма. Ала страданието на княгинята не 
е нюансирано, само външно е подкладено, и затова за нас то не е оня меч, 
който пробожда сърцето. Легендата би трябвало да се замисли като драма 
и да се даде в епическо изпълнение. Вместо да изобрази в прагматически 
ред драматическите възли, той се спира на няколко момента, главно пет 
(пламъкът на първата любов у София, бягството ѝ в Сердика, обсадата 
на града, бягството на Хилвуда и смъртта на София), които определят 
по-скоро външното развитие на разказа, но не и ония вътрешни стимули, 
които движат събитията.

Хилвуд случайно идва в Сердика, ненадейно се вижда със София, ала 
нарочно изживяват греха. Целомъдрената София го извиква при себе си, 
в двореца, и го крие в стаята си като обикновена куртизанка. По-друга 

 22 Герой от „Таис“ на Анатол Франс – праведник, който се влюбва в Таис (бел. ред.).
 23 скит (грц.) – уединен малък манастир (бел. ред.).
 24 Александрия – град, основан от Александър Велики през 331 г. пр. Хр. Разположен на 

северо-източния бряг на Африка със Средниземно море (бел. ред.).
 25 Йоан Дамаскин (VII – VIII век) – християнски теолог и химнограф. Един от отците на 

Църквата (бел. ред.). Герой на едноименното стихотворение на А. К. Толстой.
 26 Алексей К. Толстой (1817–1875) – руски поет и писател. Автор на балади, пиеси, романи. 

Сред известните му произведения драмите „Дон Жуан“, „Смъртта на Иван Грозни“, 
романът „Княз Серебряний“ и др. През 1859 пише стихотворение „Йоан Дамаскин“, 
заради което има проблем с цензурата в тогавашна Русия (бел. ред.).
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психологическа глъбина би добила легендата, ако София сама намереше 
Хилвуда, притискана и гонена от демона в душата си. Ако пък би искала 
да спаси Сердика, като Монна Ванна27, могла би сама да отиде в лагера на 
славяните, извън стените на Сердика; там би спасила града, би направила 
грях, но би била наистина изкупна жертва. Или – би била убита от 
славяните, при опита ѝ да ги покръсти, би загинала за Исуса и би била не 
само изкупителка на греха си (с Хилвуда), но и мъченица за вяра. Тогава 
би било психологически ясно защо е тя светица. Така чудото, което става 
за масата, може да бъде чудо и за нас.

Ето защо статичният момент в легендата преобладава. Той се засиля 
и от обилните описания: външните са претрупани, неспоени към 
психологическата основа на творението, и затова досадни; вътрешните, 
описанията на душевни състояния – еднообразни, неясни, често повърхни. 
Липсва на автора художествен такт, личи че няма голям разказвателен 
опит, няма верен художнически инстинкт. Верен на своя повествователен 
маниер, носен повече от едно въображение на зрителни представи, той 
не знае цената и значението на диалога. Обикновено за драматичните 
моменти той си служи с описание, а понякога и с разсъждение.

Авторът не умее да използува и възможностите за по-ярка 
характеристика на лицата. Той няма живи образи, а бледи сенки, които не 
могат дори да бъдат символи на една обща съдба. Нищо чудно – щом сам 
той не си е изяснил възможния образ на своята героиня. Така той се губи 
сред тях и човекът не изпъква като мистично петно върху общия фон на 
легендата.

На слабата психологическа основа, на идейната неустойчивост, от-
говаря и недостатъчно добре обмислената конструкция на творението. 
Така, четвърта глава би могла да бъде начална. Защото цялата легенда 
е дадена в последователно развитие – няма поврати, нито задържания. 
Само тая глава прави изключение. Постави ли се в началото, разказът се 
изяснява. Вместо нея не е необходимо да се сложи друга, защото тя не е 
органически свързана с трета и пета. Седма и девета глава пък биха могли 
да започват от по-рано, от предходните глави още (от стр. 49 и 66). По-
следната глава не е необходим край на легендата. Цяла би могла да се даде 
в друга разработка. Уместно е, след нея да има още една, която да уясни и 
углъби не само легендата за Св. София, но и цялото творение.

Стилът на легендата е претрупан от образи – изобщо не ярки, не 
свежи. Хубавите и доста сполучените се губят. Това е стил, който не се 

 27 Монна Ванна – героиня от едноименната пиеса на Морис Метерлинк от 1902 г. Монна 
Ванна се съгласява да отиде при врага, обсадил Пиза, облечена само по мантия, за да 
спаси така града и съгражданите си. Пиесата е преведена на български още през 1903 
г. и преиздадена след това неколкократно (бел. ред.).
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ражда в стихията на творчески момент. Той не се носи от ритъма на една 
идея, на едно чувство, на един патос. Повече зависи от окото и затова 
не е динамичен. Често съединява вътрешно противоречиви образи. 
Разсъждението, логическите обяснения – убиват непосредността на 
впечатлението, затъмняват образа. Без да бъде абстрактен, тоя стил 
не разкрива едно конкретно въображение. Дори е безличен. И в най-
различните моменти той си остава един в своите обрати и форми.
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Демократически преглед: Год. XIX, 1927, № 6, с. 8-13

БОЯН ПЕНЕВ1

Още с първите си трудове той се очертава не само като литературен 
историк и критик, но и като силна творческа личност. И днес ние не 

можем да отделим историка и критика от тая личност. Тя е, която обеди-
нява всички страни на неговата дейност, окрилява и единия, и другия и 
ги вдъхновява в живота, тя е, която излъчва чрез своята жива сила чара 
на неотразимото въздействие. Затова, докоснем ли се до неговото дело, 
ние се приближаваме не само до отлично подготвен, прониклив2 и бис-
тър учен, ние се домогваме не само до тънък и дълбок художник, но се 
приобщаваме към един дух, който ни увлича със своите откровения, с 
идеализма на своя възвишен живот. А за да стане това, не стига само да се 
запознаем с постигнатите трудове. Това е, може би, задача на тия, които 
ще дойдат, като далечни вълни, до брега на една действителност, за да я 
познаят. То значи – да се стремим да стигнем и върховете на българско-
то културно развитие, да проникнем в усилията на народа към по-висши 
форми на духовна проява. Защото Боян Пенев е от ония учени, чието дело 
прехвърля далеко стените на университетската аудитория, пределите на 
строгата научна специалност и става общо жизнено достояние. Тук се 
крие и неговата нравствена сила – че засяда по-дълбоко в съзнанието на 
своите съотечественици. Така поетът и ученият в крайните моменти на 
своето въздействие се доближават – и единият, и другият са повече от 
културни дейци, от проява на една просветна воля – те са изразители на 
една и съща психология.

Твърде млад още, във встъпителната си лекция като доцент по 
българска и славянска литература в нашия Университет – „Посоки и цели 

 1 Тази вдъхновено написана статия е по повод внезапната смърт на професор Боян Пенев 
и излиза в рубрика „Културен преглед“. Тя  дава аналитичен поглед върху научното 
наследство на Боян Пенев. Б. Йоцов ценностно определя личността му като единство 
на учен и художник, който вдъхновява не само със своите трудове , но и  „с идеализма 
на своя възвишен живот“. Статията е приносна и с коментара на Йоцов за прилагания от 
Б. Пенев „сравнителен метод“ на изследване, както и с богатия библиографски апарат, 
който прилага (бел. ред.).

 2 прониклив (книж., остр.) – проницателен, проникновен (бел. ред.).
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при проучване на новата ни литература“, сб. Мисъл, кн. 11., 19103 – той 
се открива като напълно подготвен литературен историк, като напълно 
установен критик, с определен вече научен и художествен мироглед. 
Всъщност това е повече от лекция, това е програма на българската 
литературна история, на българската литературна критика, програма, 
която дълги години ще чака своето изпълнение, Тя е първа по рода си у 
нас, защото в нея се поставят, с оглед към една литература, за разрешение 
въпроси от чисто методически характер. По значение можем да се 
сравним със студията на Шишманова4 –Значение и задачи на българската 
етнография5. И тук той изтъква теоретически трайната връзка между ис-
торика и критика, които се различават главно по съществените интереси 
на своята дейност – единият цели преди всичко еволюцията на литера-
турата, а другият – нейната вярна и обоснована преценка. И преди него, 
разбира се, са поставяни, по един или друг начин, особено от 90-те години 
насам, такива въпроси, някои от които са били решавани теоретически 
или практически, ала никъде не се намират системно изложени и то – 
като се изхожда от нашата литература. Още повече, това става във време, 
когато у нас малцина са схващали цената и значението на литературния 
историк. Той много добре знае наследството, което получава от миналите 
дни: Обзоръ  исторїи славянскихъ литературъ, Спб. 1865, на Пипина6, 
а по-късно – Исторїя славянскихъ литературъ, Спб. 1879, на Пипина 
и Спасовича7, История на българската литература, Пловдив, 1887, на 

 3 Статията „Посоки и цели при проучване на новата ни литература“ е един от най-
ранните текстове, които, както и самият Йоцов отбелязва, задават концептуален модел 
за българската литературна история. Текстът е отпечатан в литературния сборник 
„Мисъл“, кн. 2 през 1910 г., с. 1-32, излиза и като самостоятелно издание (София: 
Придворна печатница, 1910. 32 с.) (бел. ред.).

 4 Иван Шишманов (1862–1928) е виден хуманитарист, учи във Виена, в Йена и Женева. 
Защитава докторат в Лайпциг. Той е един от основателите на Софийския университет и 
професор по литература в него. Основава и редактира „Сборник за народни умотворения, 
наука и книжнина“ (1889 – 1902), редактор е и на сп. „Български преглед“ (1893 –1900). 
Автор на редица значими трудове в областта на филологията и етнографията (бел. ред.).

 5 Статията „Значението и задачите на нашата етнография“ е едно от значимите ранни 
изследвания на Иван Шишманов, което е публикувано в „Сборник за народни 
умотворения, наука и книжнина“, 1889, кн. 1 (бел. ред.).

 6 Александър Пипин (1833–1904) е филолог и професор в Санкт-Петергургския 
университет, специалист по славянски литератури и средновековна френска литература. 
Сред известните му изследвания са: „Сводный старообрядческий Синодик“ (1883), 
„Из истории народной повести“ (1887), „Для любителей книжной старины“ (1888) и 
„Подделки рукописей и народных песен“ (1898), „История русской этнографии“ (в 4 
тома, 1890 – 91), „История русской литературы“ (в 3 тома, 1898). Издава цитираното 
от Йоцов изследване „Обзор истории славянских литератур“ през 1865 г., чието 
второ издание излиза под заглавието „История славянских литератур“  през 1879 и е 
в съавторство с Владимир Спасович (бел. ред.).

 7 Владимир Спасович (1829–1906) е юрист и професор в Санкт-Петербургския 
университет. Пише изследвания в областта на правото, но и на литературата. Съавтор 
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Д. Маринова8; Литературното възраждане на българите, Шумен, 1589, 
на Луи Леже9, История на българската литература, Търново, 1895, на 
М. Москов10, Българска литература, Пловдив, 1896, второ издание – 
1907, на А. Теодоров11, Кратко ръководство по българска литература, 
София, 1907, на Д. Мирчев12. От всички поменати, като наш пръв 
литературен историк се проявява А. Теодоров, който набелязва в главни 
черти пътя, по който трябва да тръгне всеки, който би се заел да изучава 
нашата литература. От друга страна, не по-малко значение имат за него 
и редицата ценни студии и монографии върху нашето Възраждане, които 
се явиха от 90-те години насам, главно трудовете на А. Т. Балан и Ив. Д. 
Шишманова. Освен това, той е един от тия, които си изработват строг 
филологически метод при Милетича13 и Цонева14. Най-после, той има зад 

на споменатото изследване „История славянских литератур“ (1879), преводач от полски 
език (бел. ред.). 

 8 Димитър Маринов (1846–1940) завършва Философския факултет в Белградския 
университет. Работи като учител, през 1894 г. е директор на Народната библиотека 
(1894), основател и директор на Етнографския музей (1904–1908). Сред важните му 
изследвания са: „История на българската литература“ (1887), „Жива старина“ (в 7 
части, 1891–1914) „Как е създадена българската екзархия“ (1898), „Евтимий патриарх 
Търновски“ (1900) и др. (бел. ред.)

 9 Луи Леже (1843–1923) – е френски филолог, славист. Член на академиите във Франция, 
Санкт Петербург, Белград и Букурещ. Член на Българското книжовно дружество. 
Изследването „Литературното възраждане на българите“ излиза през 1889 г. (в статията 
на Йоцов има типографска неточност) (бел. ред.). 

 10 Моско Москов (1862–1947) завършва семинария в Петропавловския манастир, а след 
това учи в Одеса и в Женева. В България работи като учител. В периода 1921–1933 
е директор на Народната библиотека във Велико Търново. Автор на художествени 
творби и литературноисторически и критически изследвания, сред които най-значима 
е неговата „История на българската литература“, публикувана през 1895 г. (бел. ред.).

 11 Александър Теодоров-Балан (1859–1959) учи Лайпциг и Прага. Професор по българска 
литература и пръв ректор на Софийския университет. Член на Българското книжовно 
дружество, член на Археологическия институт. Александър Теодоров-Балан е автор 
на множество литературноисторически, библиографски и езиковедски изследвания, 
сред които „Българска литература“ (1896), „Книгописният труд на българите“ (1906), 
„Български книгопис за 100 години (1806-1905)“ (1909), „Българска граматика“ (1930), 
„Нова българска граматика“ (1940) и др.

 12 Димитър Мирчев (1865–1938) – е български общественик, учител и революционен 
деец, член на ВМРО. Автор на христоматии, учебници по български език и българска 
литература (неговото „Кратко ръководство по българска литература“, публикувано 
през 1907 г., е най-известният му труд). Пише текстове по македонския въпрос (бел. 
ред.).

 13 Любомир Милетич (1863–1937) учи в Загреб и Прага. Той е сред основателите на 
Софийския университет и професор в Катедрата по славянска филология в него. Член 
на Българското книжовно дружество и председател на Българската академия на науките 
от 1926 до 1937. Работи в областта на езикознанието, литературознанието, фолклора 
и етнографията. Сред изследванията му са: „Старобългарска граматика с упражнения, 
текстове из старобългарските паметници и речник“ (1888), “O članu u bugarskom jeziku” 
(1889), „Старото българско население в Североизточна България“ (1902) и др. (бел. ред.).

 14 Беньо Цонев (1863–1926) – виден български филолог. Учи в Загреб, Виена и Лайпциг. 
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себе си литературната критика на д-р К. Кръстева15 и Пенча Славейкова16. 
На Кръстева, който не забравя немската нормативна естетика, който е 
зает изключително с непосредния литературен живот, липсува смисъл за 
историческо изучване на литературата. Най-многото, което прави тук, то 
е, че се спира на някои наши писатели от Възраждането, като ги подлага 
предимно на естетическо разглеждане. Боян Пенев обединява усилията 
на всички, поема върху себе си някои от техните задачи, като се стреми да 
ги реализира, изхождайки от свое основно отношение към тях.

В литературната си практика Боян Пенев не изменя ни най-малко 
на своите методи и принципи. В своя курс по история на новата 
българска литература той цели по пътя на историко-генеричния метод 
да проследи развитието на последната от Паисия до днес, излизайки 
от културно-историческите условия и от личността на писателя, като 
фактори на това развитие. Проучил множество съчинения от критически 
и методологически характер, практически приложените похвати в 
изследванията на чужди литературни историци, той си изработва широк 
поглед по отношение на литературните събития у нас. Той не се увлича 
до крайност от социологическия детерминизъм на Тена17, нито от био-

Професор и ректор (1910–1911) на Софийския университет. Специалист по история 
на българския език и диалектология. Автор на множество изследвания, сред които 
„Кирилски ръкописи и старопечатни книги в Загреб“ (1911), „Опис на ръкописите в 
Българската академия“ (1916), „История на българския език“ (в три тома 1919–1937, 
последният том излиза посмъртно) и др. (бел. ред.).

 15 Д-р Кръстьо Кръстев (1866–1919) е известен български литературен критик и 
историк. Завършва философия в Лайпциг при проф. В. Вундт, чиито концепции силно 
повлияват текстовете му. Преподавател в Софийския университет (1908–1919), член 
на Българското книжовно дружество. Редактор на списанията „Литературно-научно 
списание на Казанлъшкото учителско дружество“ (1890) и „Критика“ (1891). През 1892 
г. основава и започва да редактира значимото за националната ни литература списание 
„Мисъл“. Той е един от членовете на едноименния кръг. През 1907 г. публикува 
своята книга „Млади и стари“ (1907), с която задава нова перспектива за осмисляне на 
българската литература от края на XIX и първите години на XX век (бел. ред.).

 16 Пенчо Славейков (1866–1912) е един от най-известните български поети. Следва 
философия в Лайпциг, член и основен идеолог на кръга „Мисъл“. За кратко е директор 
на Народния театър и Народната библиотека. Неговите книги – „Епически песни“ 
(1907), „Сън за щастие“ (1906), „Кървава песен“ (1911 –1913), „На острова на блажените“ 
(1911) – повлияват поколения български поети. Боян Пенев се явява идеен наследник 
на Пенчо Славейков (бел. ред.).

 17 Иполит Тен (1828–1893) е френски критик и историк. Представител на позитивизма. 
Тен иска да наложи научния метод в хуманитарните изследвания. Неговите текстове 
стъпват на детайлно изучаване на документите – на различните културни и историко-
георгафски предпоставки, на средата и времето, в което авторът пише произведенията 
си. (бел. ред.).
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графския психологизъм на Сент-Бьова18, нито от естопсихологията19 на 
Хенекена20, нито от остроумната филологическа критика На Бентлея21, 
нито от икономическия материализъм на Фриче22, Келтуяла23 или 
Луначарски24. Чужд на всякакъв историко-литературен догматизъм, той 
постъпва винаги с мисъл към конкретния случай, често дори употребява 
няколко метода, стига да може се домогна до личността на писателя или до 
нерва на литературното развитие. И тук се крие цената му като литературен 
историк. Запазил пълна свобода по отношение на литературните факти, 
той има възможности, след като ги проучи, да ги одухотвори, както му 
диктуват те самите, а не както би му повелявал предпоставеният метод. 
Това е то оная научна обективност, която, без да изтрива от творението 
печати на личността, улеснява пътя към търсената истина. Тая истина той 
не се страхува да посочи, колкото и горчива да бъде тя. Защото той не желае 
никому да се нрави – нито с труда си, нито с личността си. Тази прямота 
на характера се налага в неговите изследвания. Затова в аргументите си 
винаги иска да бъде убедителен, в изложението си е винаги ясен, в стила 
и езика също – точен и определен. Фактът за него е всичко. Излизайки от 
него, колкото е тънък и дълбок в анализа си, толкова е смел и сигурен в 
своя синтетичен извод.

Така, той е най-разнообразен и все пак толкова единен, когато се спира 
върху външните фактори, които обуславят развитието на литературата. 
На тях той дава особено значение, защото знае, че нашата литература до 
Освобождението няма значителна художествена цена. Затова се старае 

 18 Шарл-Огюстен дьо Сент-Бьов (1804–1869) е френски литературен историк, критик, 
поет и писател. Изучава френската литература от Ренесанса до XIX  век и се превръща 
в една от знаковите фигури на френската хуманитаристика. Неговият литературноис-
торически подход се характеризира с внимателно вглеждане в биографичния детайл и 
скрупольозност по отношение на историческия факт. (бел. ред.).  

 19 През 1892 г. френският литeратурен критик Емил Хенекен издава книгата си 
„Естопсихология“, в която застъпва тезата, че спецификата на изкуството се 
състои в предаване на емоционална информация, т.е. на естетически емоции, от гр. 
естопсихология (бел. ред.).

 20 Емил  Хенекен (1859–1888) е френски писател и философ. Привърженик на позитивизма 
(бел. ред.).

 21 Ричард Бентли (1662–1742) – английски учен и теолог. Работи в областта на ис-
торическата филология (бел. ред.).

 22 Владимир Фриче (1870–1929) – руски и съвестски литературовед. Занимава се с въпроси, 
свързани с класическата филология, западноевропейската литература, етнолингвис-
тиката и др. (бел. ред.).

 23 Василий Келтуяла (1867–1942) – руски и съветски учител и литературовед. Занимава 
се с история на руската литература (бел. ред.).

 24 Анатолий Луначарски (1875–1933) – руски и съветски общественик, писател и изку-
ствовед. Бидейки сподвижник на социализма, прочитите му на художествени творби 
се отличават с идеологизация (бел. ред.).
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да обрисува всички условия от политически, икономически и обществен 
характер, при които се развива нашият писател, дава всякога верен и точен 
образ на епохата, в която се очертават нейните малки и едри фигури, следи 
етапите на литературното развитие, като не забравя да осветява винаги 
всестранно явленията. В своята книга Начало на Българското възраждане, 
Походна войнишка библиотека, № 46, София, 1918, второ издание на Ал. 
Паскалев, София, 1919 г., дето проследява най-внимателно първите про-
яви на нашето Възраждане, с оглед на най-значителните факти от нашия 
политически и духовен живот, той е повече историк и социолог. А за да 
обясни Паисий като момент от литературното развитие, той разглежда 
всички факти преди него, обяснява ги в тяхната прагматическа връзка, 
одухотворява ги така, че дава пластично изображение на живота преди 
него. По същия начин изяснява в своя курс и писателите от времето на 
Просвещението, на националните борби и пр. Тук той се спира и на по-
незначителни писатели и културни дейци, като напр. К. Огнянович25, Хри-
стаки Павлович26, Райно Попович27, Ем. Васкидович28, Сава Доброплод-
ни29 и пр., за да може да долови по-правилно духа на епохата. Като Хетнера30 
вече или като Вълчек, или Якубец, той става историк на идеите, в случая 
на всички ония идеи, които са движили някога българското общество. 
Така, той се спира на съчинения, които нямат никаква художествена 
цена, излага съдържанието им, като добре школуван филолог обяснява 

 25 Константин Огнянович (1789–1858) – български просветител със сръбски произход 
от епохата на Възраждането. Работи като учител във Враца и Габрово. В Цариград през 
1842 г. издава „Календар за лето 1843“ (бел. ред.).

 26 Христаки Павлович (1804–1848) – български учител и писател от епохата на 
Възраждането. Учи в Дупница, а впоследствие и в Рилския манастир, в Мелник и 
Сяр. Работи като библиотекар и учител. Сред съчиненията му са: „Аритметика, или 
научна числителница“ (1833), „Общополезен писмовник“ (1835) „Месецослов“ (1835), 
публикува "Царственик или История Болгарская" (1844), като използва преписи на 
Паисиевата история, "Граматика Славеноболгарска" (1836) и др. (бел. ред.)

 27 Райно Попович (1873 – 1858) – български учител и книжовник от епохата на 
Възраждането. Основава елино-българско училище в Карлово. Преподава като учител 
в Котел, Карлово, Жеравна и Пловдив. Някои от най-значимите фигури за Българското 
възраждане са негови ученици – Г. С. Раковски, Петър Берон, Гаврил Кръстевич и др. 
(бел. ред.).

 28 Емануил Васкидович (1759 –  ) – български общественик и просветител от времето 
на Възраждането. Получава образованието си в гръцкото училище в Мелник, 
а след това в училището на о. Хиос и Букурещ. През 1815 г. основава първото 
елино-българско училище в Свищов. Едно от най-известните му съчинения е 
„Славеноболгарское детоводство за малките деца...“, което издава съвместно с 
Неофит Бозвели (бел. ред.).

 29 Сава Доброплодни (1820–1894) – български просветител, книжовник, театрален деец 
от времето на Възраждането. Учи в Цариград, работи като учител в Котел и Шумен. 
Превежда и пише пиеси. Автор на побългарената комедия "Михал Мишкоед" (1853) 
Сред учениците му са: Васил Друмев, Илия Блъсков, Добри Войников и др. (бел. ред.).

 30 Алфред Хетнер (1859–1941) – немски учен, географ (бел. ред.).



219

езика им– и то все в свръзка с общото литературно развитие. Знаейки 
цената на всеки исторически и литературен факт, той се стреми да го 
издири, да го изясни и след това да го зачлени в общата верига на делата 
и събитията. Затова се рови в архивите на П. Р. Славейкова31, Г. С. Ра-
ковски32 и пр., събира и издава материали по историята на нашето Въз-
раждане, като напр. Материали из миналото на Шумен (Годишник на 
Соф. Университет за 1927 г.), изследва и записва спомени на някои дейци, 
подрежда критично издание на съчиненията на някои писатели, съставя 
подробна библиография на родната литература, съхранява писмата на 
Пенча Славейкова, П. Яворова33, Алека Константинова34 и пр. Изобщо 
той се старае да организира дейността по историческото изследване на 
нашата литература.

За да може по-добре да схване еволюцията на литературата ни, той 
винаги я проучва в осветлението на западно-европейския духовен живот. 
Защото е дълбоко убеден, че никоя литература не бива да се разглежда 
независимо от другите литератури. Както в своя курс, така и в отделно 
издадените си трудове, той често оперира със сравнителния метод. 
Така, отделя значително място в своя курс за дубровнишкото, гръцкото 
и сръбското, руското, полското и чехско35 влияние върху нашата 
литература – било върху нейните общи посоки, било върху някои нейни 
представители. За да може по-добре да схване първоначалната поетическа 
продукция у нас, той изяснява най-грижливо Атанаси Христопуло36, Пе-
риодическо списание, г. XVII.; за да се запознае по-отблизо с П. Р. Славей-
кова, той разглежда доста подробно неговата преводна и подражателна 
поезия, пак там, 1906, кн. 67. св. 3–4; за да обясни момент от живота на 

 31 Петко Рачов Славейков (1827–1895) – една от най-видните фигури на Българското 
възраждане. Поет, писател, журналист, преводач и общественик. Издава следните 
периодични издания: „Гайда“ (1863-1867), „Македония“ (1866–1872), „Шутош“ (1873–
1874), „Костурка“ (1874), „Ружица“ (1871), „Пчелица“ (1871), „Читалище“ (1872–1873), 
„Звънчатий глумчо“ (1872). Автор на поемата „Изворът на белоногата“ (1873) (бел. ред.).

 32 Георги С. Раковски (1821 – 1867) – български революционер, поет, писател, 
историк от епохата на Възраждането. Той поставя основите на организираната 
националноосвободителна кауза. Автор на „Предвестник Горскаго пътника“ (1856), 
„Горски пътник“ (1857), „Българска старина“ (1865) и др. (бел. ред.).

 33 Пейо Яворов (1878–1914) – един от най-големите български поети. Пише още 
драматургични и белетристични произведения. Участва в движението за освобожда-
ване на Македония. Автор е на книгите „Стихотворения: (1901, 1904), „Гоце Делчев“ 
(1904), „Безсъници“ (1907), „Подир сенките на облаците“ (1910, 1914) и др. Част от кръга 
„Мисъл“ (бел. ред.).

 34 Алеко Константинов (1863–1897). Завършва право в Одеса. Посещава международните 
изложения в Париж (1889), Прага (1891), Чикаго (1893). Автор на пътеписа „До Чикаго 
и назад“ (1894), на книгата „Бай Ганьо“ и на много фейлетони, сред които: „Пази, боже, 
сляпо да прогледа“, „Разни хора, разни идеали“ и др. (бел. ред.).

 35 чехско – навсякъде у автора вм. чешко (бел. ред.).
 36 Атанаси Христополу (1772–1847) – гръцки поет, драматург. 
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Ботева, пише статия Меркантини, Ботев и Пенчо Славейков, Златорог, 
год. VII. 1926, кн. 5–6; за да посочи връзките на нашата литература с нем-
ската, печата обширна студия Гете37 у нас, Училищен Преглед, 1908, кн. 
IX. и Период, списание, 1908, кн. 69, св. 7–8, а по-късно – Един немски 
поет в България, Годишник на Соф. Университет, кн. XII за 1915/16 г., 
София, 1916. – Често пъти се спира и върху влияние на един наш писател 
върху друг – и то винаги с цел да се хвърли повече светлина върху лите-
ратурно- историческата или критическа интерпретация. Обаче, трябва да 
се изтъкне, че като изучава тия влияния най-грижливо, той никога не се 
увлича, винаги е внимателен и предпазлив, всякога знае да излиза от кри-
тично проверените факти и да прави разлика между заемка, наподобява-
не и случайно съвпадение. Така, той отхвърля твърдението, че Паисий се 
е влияел от Ив. Раича38, Софроний39 от Д. Обрадовича40, Н. Бозвели41 от 
Захари Орфелина42 и пр. При това, той винаги умее да отдели собственото 
от чуждото, да определи пътищата и границите на влиянието, да долови въ-
трешните мотиви на подражанието, да посочи и тук характера на писателя.

 37 Навсякъде авторът изписва името на Йохан Волфганг фон Гьоте като Гете, както се е 
произнасяло и пишело по руски образец (бел. ред.). 

 38 Йован Раич (1726–1801) е сръбски богослов, историк и просветител. Завършва 
Духовната академия в Киев (1763–1765). Замонашава се през 1772. Автор на значимата 
за Българското възраждане четиритомна „История разных славенских народов наипаче 
болгар, хорватов и сербов“ (1794–1795). Съчинението е преведено на руски и издадено 
в Петербург през 1795 г. Според някои изследователи Йован Раич познава и контактува 
с Паисий Хилендарски. Въпросното твърдение изглежда съмнително на Боян Пенев и 
Борис Йоцов (бел. ред.).

 39 Епископ Софроний Врачански (поп Стойко Владиславов) (1739–1813) – значим 
възрожденски книжовник и духовник. Среща се с Паисий Хилендарски, който през 
1765 г. посещава Котел и прави първия и най-ранния известен  препис на Паисиевата 
История, а втори препис – през 1781 г . Издава първата новобългарска печатна книга 
„Неделник“ през 1806. Единствена напълно оригинална творба на Софроний е неговото 
„Житие и страдания грешнаго Софрония“, което отразява манталитета на човека от 
XIX в. (бел. ред.).

 40 Доситей Обрадович – сръбски писател, философ и учител, живял края на XVIII и 
началото на XIX век (бел. ред.). 

 41 Неофит Бозвели (ок. 1785–1848) – виден възрожденски книжовник и неуморен деец за 
духовната свобода на българите през  век. Активен борец за самостоятелна българска 
църква, изпращан на заточение, в Атон 1841–1844 г. и 1845 г., където прекарва 
последните три години от живота си. Най-значимата му творба е диалогът „Плач бедная 
Мати Болгария“, отпечатан едва през 1874 г. от В. Друмев ("Периодическо списание, 
книга 9-10"). Главна част от литературното му дело са неговите диалози, в които е 
отразена борбата му за национално самоопределение на българите. Автор е съвместно 
с Ем. Васкидович на „Славеноболгарское детоводство за малките деца...“ в 6 части. Б. 
Йоцов споменава в текста ч. III, която е граматиката – в нея Бозвели подкрепя светското 
образование, създаване на обществени училища, в които да се преподава на жив народен 
език (бел. ред).

 42 Захари Орфелин (1726) – сръбски писател и просветител. Основател на първото сръбско 
списание. Публикува поетически и прозаични текстове (бел.ред.).  
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Тръгнал по този път, Боян Пенев издирва с особена любов културните 
сношения между нашия народ и другите славянски народи. Още в 
споменатата встъпителна лекция той изтъква, че трябва да имаме 
сравнително разглеждане на славянските литератури, както имаме доста 
развито сравнително славянско езикознание, достойно застъпено и у 
нас. С тия литератури трябва да се свърже по-близко и нашата. Неговата 
преподавателска дейност може да посочи доста случаи от подобно 
разглеждане. В студията си Преводната и подражателна поезия на 
П. Р. Славейкова изказва съжаление, че у нас не могат да се намерят в 
пълни издания съчиненията на славянски поети като Шевченко43, Пре-
радович44, Змай Йованович45, Жадовска46, като не забравя да добави: 
„Факт наистина твърде характерен за литературното ни развитие и за 
интереса ни към славянските литератури“. Чрез славянските литератури 
той иска по-добре да опознае нашата, а същевременно, да даде по-друг 
характер на нашето национално възпитание. Защото, като сродни нам, 
те могат да ни бъдат учители в много отношения. Той добре знае, че само 
тия литератури могат да имат така елементарни поети като Словацки47 
и Пушкина48, че само те могат да имат пророци като Мицкевича49 и 

 43 Тарас Шевченко (1814–1861) – украински поет, белетрист и художник. Публикува 
сборника „Кобзар“ (1840), „Хайдамаци“ (1847) и др. По политически причини е изпратен 
като войник в Оренбургския край и в Новопетровск (бел. ред.).

 44 Петър Прерадович (1818–1872) – хърватски поет и генерал в австро-унгарската армия 
(бел. ред.).

 45 Йован Йованович Змай (1883–1904) – сръбски поет, драматург и преводач. Редактор 
на литературни вестници. Издава книгите: „Рози“ (1864), „Сборник стихове“ (1879; 
I  - 1881; II - 1882), „Съновидения“ (в три части 1895 – 1900), „Девесил“ (1900) и др.

 46 Юлия Жадовска (1824–1883) –  руска поетеса и белетрист. Родена е с недъг на ръцете, но 
това не ѝ пречи да пише. Публикува стихосбирки през 1846 и 1858, автор е на повестта 
„Простой случай“ (1847) и „Отсталая“ (1861), на романа „Женская история“ (1861) и др. 
(бел. ред.).

 47 Юлиуш Словацки (1809–1849)  – полски писател, поет, драматург, епистолограф, един 
от т. нар. трима големи полски поети-пророци (заедно с Адам Мицкевич и Зигмунт 
Крашински), автор на собствена романтическа космогония и месианистична идея (бел. 
ред.).  

 48 Александър Сергеевич Пушкин (1799–1837) – руски поет, драматург,   писател и 
литературен критик. Неговите стихове му печелят още приживе му печелят славата на 
народен поет. Известни негови поеми са „Кавказки пленник“ (1820–1821),  „Цигани“ 
(1824), „Медният конник“ (1833) и мн. др. Пише също и драми („Скъперникът рицар“, 
Моцарт и Салиери“, „Каменният гост“, „Пир по време на чума“). Това са четири 
едноактни драми, наричани „Малки трагедии“ (1830). Особено внимание заслужава 
драмата „Борис Годунов“ (1825). Пише и проза „Дама пика“ (1834) и „Повестите на 
Белкин“ (1830). Едно от най-значимите му произведения е романът в стихове „Евгений 
Онегин“  (бел. ред.).

 49 Адам Мицкевич (1798–1855) – класик на полската литература, един от т. нар. трима големи 
полски поети-пророци на Романтизма. Деец на полското националноосвободително 
движение. Увлечен по мистиката и окултното. Автор на „Пан Тадеуш“, „Задушница“, 
„Кримски сонети“ (бел. ред.).
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Красински50, Достоевски51 и Толстоя52. Със същата любов той хвърля 
светлина върху културните връзки между българи и сърби, напр., когато 
говори за Паисия, Софрония, Славейкова, Раковски и пр. Извънредно 
ценна е в това отношение студията му Доситей Обрадович у нас, Сп. Ак. 
Наук„ кн. III., 1912, дето разглежда всички български преводи от него, а съ-
щевременно проследява влиянието му върху не-кои наши писатели. Тук 
можем да споменем и студията му Сръбският шовинизъм, София, 1916, 
на френски – Lе сhоvinisme serbe, Sofia, 1916, в която особена цена има 
последната глава, дето се разглеждат всички ония поетически творения, 
що изразяват интимните чувства на сръбския поет към нас, българите. 
Не малко данни изнася и за връзките между българи и чехи в Сведения 
за българите в по-стари чужди съчинения, Годишник на Соф. Универси-
тет, XIII–XIV за 1917/18 г., София, 1920, а също и за сношенията между 
българи и руси, както в съответните места на своя курс и в отделните си 
монографии, така и в статията си Отношението на Полонски и Тургенев 
към българското робство и освобождение, Сборник в чест на проф. Ми-
летич, София, 1912. Тук е уместно да споменем и неговия Отговор на Л. 
Андреева, който се обнародва в София, 1916, от името на българските пи-
сатели. Най-обстойно обаче той разглежда полско-българските култур-
ни сношения в трудове като Приятели на България в Полша, Свободно 
Мнение, год. II, 1914. бр. 5; Мицкевич и българите, Радикал, год. XI., 
бр. 151–154, 1916; W sprawie zblizenia ро1sко-bulgarskiego, Wiadomos-
ci Роlskiе, год. IV. 1917, № 158–159; Ян Гжегожевски, Полско-български 
преглед, год. IV. 1922; Парчевич и Полша, пак там, год. VI, 1924; Проф. 
Станислав Слонски, там, год. VII, 1925, и пр. По-основно засега той тия 
връзки в статията си Полско-български сношения в Полша, България 
и славянството, Полска библиотека, № 8, София, 1923. Това е неговата 
реч, която е произнесена на първото събрание на Полско-българското 
дружество във Военния клуб на 15декември, 1918 г., в София. Пред нас 
ясно се очертават образите и делата на Владислава Варненски53, Самуила 

 50 Зигмунт Красински (1812–1859) е полски поет, драматург и философ. Произведенията 
му са издържани в поетиката на Романтизма. Сред произведенията му са: „Той. Днев-
ник на живота на юношата“ (1830), „Дневник на умиращия“ (1830), „Холера“ (1831), 
„Изкушение“ (1841) и др.

 51 Фьодор М. Достоевски (1821–1881) – един от най-значимите прозаици в руската 
литература на XIX в., автор на 12 романа, четири новели и множество разкази. 
Творчеството му оказва голямо влияние върху европейската култура от  XIX в.  до днес 
(бел. ред.).

 52 Лев Николаевич Толстой (1828–1910) – руски писател и мислител, един от най-четените 
руски романисти в целия свят. Просветител, публицист и създател на религиозно-
етична концепция, наречена на негово име – толстоизъм. Номиниран е четири пъти 
за Нобелова награда за литература. Сред най-известните му произведения са романите 
„Война и мир“ и „Анна Каренина“ (бел. ред.).

 53 Владислав III, или по-известен като Владислав Варненчик, крал на Полша (1434–1444). 
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Твардовски54, Гнински55 и Лешински, на Милковски56, Бжозовски57, 
Володзко, Чайковски58 и Мицкевича, на Грабовски59, Гжегожевски60 и 
Мицински61. От същия характер е и студията му Роlsка i Вulgarjа, печа-
тана в полското списание Рrzeglad Warszawski, 1925, № 37. Сравнителен 
характер има и студията му Българските преводи на Кримски сонети, 
Годишник на Соф. Университет, кн. XXII. г. 1926, дето покрай тънка-
та преценка на всички български преводи се разглежда и влиянието на 
Мицкевича върху някои български поети. – Така, с тия ценни, дълбоки 
и добросъвестно изработени статии и студии, както и с трудове като 
Анхели, Полска библиотека, кн. 11, София 1925; Полският поет, увод 
към Полски поети, София, 922; Юлий Словацки, Славянски глас, 909; 
Иридион от Красински, Златорог, г. III, 922, кн. 7–8; Славянски елементи 
в творчеството на Сенкевича, Злат., г. VI, 925, кн. 1,– блестящи трудове, 
с които засяга вече изключително полската литература, както и с курса си 
върху полския език и с лекциите си върху всички славянски литератури, 
от висотата на своята катедра, в България и в Полша, и в тишината на своя 
кабинет той хвърля духовен мост между българската и славянските ли-
тератури, чието основно познаване счита необходимо за всеки български 
литературен историк.

Знаейки какво значение има писателят за литературното развитие, 
той с особена охота се спира върху него. Затова, преди да завърши 
своята история на българската литература, той иска да я разработи 

Убит в Битката за Варна през 1944 г. (бел. ред.).
 54 Самуел Твардовски (ок. 1600–1661) – полски бароков поет епик, панегерист, сатирик, 

преводач. Автор на „Владислав IV“ (1649), „Дафнис“ (1638) (бел. ред.).
 55 Ян Гнински (1625–1685) – полско-литовски дипломат. Пише пътепис за българските 

територии през 1677 г. (бел. ред.).
 56 Зигмунд Милковски (1824–1915) – псевдоними Теодор Томаш Йеж, Владислав Бонар, 

З.Ф.М., Фортунат Метко, полски романтически писател, публицист и политик, бори 
се за независимостта на Полша като водач на Полската лига, член на Дружеството на 
сръбската словесност   (впоследствие Сръбската академия на науката и изкуството) 
(бел. ред.).

 57 Карол Бжозовски (1821 –1904) – полски агроном, лесовъд. Инспектор по горите в 
българските земи (бел. ред.).

 58 Михаил (Мѝхал) Чайковски (1804–1886) – известен още като Мехмед Садък Паша, 
полски романист (автор на „Вернихора“, „Стефан Чарнецки“) и политически деец, 
полонофил и потомък на украинските казаци, представител на украинската школа 
на полския романтизъм (с А. Малчевски, С. Гошчински, Б. Залески). След краха на 
Ноемврийското въстание пребивава във Франция, свързан с политиката на княз А. 
Чарториски (бел. ред.).

 59 Михаил Грабовски (1804–1863) – полски писател, литературен критик и украинофил 
(бел. ред.).

 60 Ян Гжегоревски (ок. 1850–1922) – полски етнограф, славист и писател, прекарал дълги 
години на Балканите (бел. ред.).

 61 Тадеуш Мицински (1873–1918) – полски поет и драматург, привърженик на авангардни 
движения като експресионизма и сюрреализма (бел. ред.).
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монографически. Тук спадат едни от най-хубавите му трудове. След 
хабилитационната си работа Петко Р. Славейков, Период, списание, 
1906, св. 7–10, второ издание на Ал. Паскалев, София, 1919, в която дава 
верен образ на писателя, тънка преценка на творенията му и точно оп-
ределение на неговото място и значение в нашата книжнина, той скоро 
изненадва с отличната си монография за първия наш будител – Паисий 
Хилендарски62, Пер. сп., 1910, кн. 71, св. 9–10, второ допълнено и попра-
вено издание на „Образование“, Етюди върху българската литература, I, 
София, 1918, в която, след като се хвърля поглед върху живота на Паисия, 
се разглежда подробно и критически неговата славяно-българска исто-
рия, влиянието, което е указала тя върху националната среда, отноше-
нието на дейците преди Освобождението към нея, като се съпоставя с 
историята на йеросхимонаха Спиридон63. Тъй Пенев възкресява с тънка 
вещина атонския монах и го завещава на поколенията. Със същото уме-
ние той разработва биографията на Раковски в Г. С. Раковски, по случай 
50-годишнината от смъртта му (заедно с трудовете на проф. М. Арнаудов 
и А. П. Стоилов), издание на дружество „Книга“, София, 1917 година. 
Грижливо той проследява живота на Раковски, съчетава и осветява факти 
от обективен и субективен характер, установява дори и важни моменти, 
изтъква някои особени черти от неговия нрав, и то винаги така, че той на-
истина засяда в нашето съзнание като образ, който „въплъщава хероизма 
на непобедимия дух“ и ние неволно се прекланяме пред неговата скъпа 
памет. От същия характер са и монографиите му за Ив. А. Богорова64, Ва-
сил Друмева65, Л. Каравелова66, Алеко Константинова, от които печата 
само някои глави, като Пътните бележки на Богорова, Известия на 
Народния Етнографски Музей в София, год. VI, кн. 1–4, София 1926; Л. 

 62 Паисий Хилендарски (1722–1773) – български монах от епохата на Възраждането, 
просветител. Автор на една от най-значимите книги на тази епоха, която според преоб-
ладаващите изследвания бележи нейното начало – „История славянобългарска“ (1762) 
(бел. ред.).

 63 Спиридон Габровски (1740–1824) – български просветител от епохата на Възраждането. 
 64 Иван Богоров (1818–1892) – български просветител от епохата на Възраждането. 

Редактор на първия български вестник „Български орел“ (1846). През 1844 г. 
публикува „Първичка българска граматика“ (бел. ред.).

 65 Васил Друмев (около 1840–1901) – български учител, писател и драматург от епохата 
на Възраждането. Ученик на Сава Доброплодни. Учи в Одеса. Автор на повестите 
„Нещастна фамилия“ (1860), „Ученик и благодетели“ (1864–1865), както и на драмата 
„Иванку, убиецът на Асеня I“ и др. (бел. ред.).

 66 Любен Каравелов (ок. 1834–1879) – български писател, революционер и общественик. 
Образова се в училището на Найден Геров в Пловдив, учи две години в гръцко учили-
ще, а след това в Одрин. Слуша лекции в Московския университет. Публикува статии 
в периодиката, пише повести, сред които са „Неда“, „Сирото семейство“, „Българи от 
старо време“, „Мамино детенце“, „Хаджи Ничо“ и др. Редактира „Свобода“ (1869–1873), 
а след това съвместно с Ботев редактират в. „Независимост“ (1873– 1874) (бел. ред.).
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Каравелов в будапещенската тъмница, Сборник в чест на проф. Златар-
ски67, София, 1925; Битовите повести на Каравелова, Юбилеен сбор-
ник по миналото на Копривщица, София 1926; Първите произведения на 
Алеко Константинова, Демокр. Преглед, XVI, 1923, кн. 9; Как възниква 
образът на бай Ганя, Юбилеен сборник на „Искра“, Казанлък, 1923; 
Превръщенията на бай Ганя, Златорог, год. 17, 1923, кн. 1; Литературни 
оценки и отношения на Алека Константинов, Златорог, год. VIII, 1927, 
кн. 4. Тук бихме могли да споменем и бележката му Руски отзив за бай 
Ганя, Златорог, г. П., 1922, а също Автобиографията на Софроний 
Врачански, Сборник в чест и памет на Луи Леже, София, 1925 г., студията 
му, макар и не от историко-литературен характер, Хр. Ботев, Златорог, 
год. 1. 1920, кн, 5, второ издание на Министерството на народната про-
света, София, 1926, и статията му Де и как е загинал Ботев, Златорог, г. 
VII. 1926, кн. 5–6. Към всички тия писатели той пристъпва с нескривана 
симпатия, защото гледа на тях било като ценни индивидуалности, било 
като изразители на своето време, било като събиратели на националния 
дух. Затова у него има винаги желание да отдели писателя от неговата 
среда, като успява да се домогне колкото е възможно до същността на 
самата негова личност, да се приобщи с неговия дух, до онова средище, 
дето се обединяват всички негови особености. Затова следи винаги не-
говия вътрешен ръст, главните моменти от неговото развитие, гледа да 
намери връзката между личността и творенията, между мирогледа му 
и творческата му сила. Прибягва до сравнителния метод, за да уясни 
някои страни от творението на писателя, до филологическата критика, 
за да изясни някои негови езикови особености, до социологическата, за 
да долови въздействието на някои външни условия, до биографическата, 
за да изясни психологически някои моменти от живота и творението на 
писателя, до естетическата, за да прозре единството между формата на 
творението и неговото съдържание. Като Брюнетиера68 той се старае 
да уясни еволюцията на някои форми, на литературни видове и родове 
и да посочи значението на писателя в случая, като Дилтая69 прониква в 

 67 Васил Златарски (1866–1935) е един от най-бележитите български историци. Професор 
в Софийския университет и академик на БАН. Ректор на Софийския университет 
(1913–1914, 1924 –1925). Специалист по история на Българското средновековие. Автор 
на незавършения, но приносен за националната и европейската наука труд „История на 
българската държава в средните векове“ (в три тома) (бел. ред.).

 68 Фердинад Брюнтиер (1849–1906) е френски писател и литературен критик. 
Противопоставя се на школата на натуралистите и вдъхновен от Дарвин, говори за 
еволюцията на литературните жанрове. През 1906 г. Иван Радославов превежда на 
български неговата лекция „Еволюция на родовете в историята на литературата“ (бел. 
ред.).

 69 Вилхелм Дилтай (1833–1911) – немски философ и културен историк. Известен е 
с разграничението, което налага между природните и хуманитарните науки, като 
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психологията на творческия процес, като Кумера често прави опит да 
свърже писателя с неговата генерация, като Бенедето Кроче70 по пътя на 
интуитивно философската критика се стреми да се приобщи до творческия 
дух. Ето защо, за да постигне своята предпоставена задача, той не се 
осланя само на добре одухотворените факти, но и на естетическия анализ. 
Затова се спира върху стила на писателя, на художествените му образи, на 
неговата изобретателност и композиция, на похватите му да постига едно 
или друго изображение и пр. – и все в свръзка с личността на твореца. 
Ала и най-тънкият анализ и най-изкусното манипулиране с методите на 
историко-литературното изследване не са достатъчни за него. Той има 
дарбата да се сродява с писателя, да се вживява в неговите дела и да отразява 
по творчески път неговия образ. Той е дълбок и тънък психолог, който 
дължи много и на своята интуиция. Тук наред с историка на литературата 
се проявява с бляскавите си качества един голям критик, а заедно с това 
– и една голяма личност. Изисканият му вкус, тънкото му поетическо 
чувство, дълбокият му анализ, необикновено вярната му интерпретация 
заедно с точната му и строга преценка, богатите му културно-исторически 
и поетически асоциации, есеистичната емоционалност на мисълта му го 
издават наистина, както би казал Фр. Шалда71, критик „с патос и вдъхно-
вение“, от стила на по-големите европейски критици. Ето защо неговите 
монографии имат творчески характер.

Изучавайки така писателя, той отделя особено внимание върху 
неговите творения, които подлага на културно или литературно-
историческо и естетическо разглеждане. По такъв начин се дава образ за 
историческото развитие на българската книга. Когато определя нейното 
място в общото развитие, той винаги излиза от нейния дух и нейното 
съдържание. От това общо положение той изхожда, когато посочва 
началото на новобългарската литература. Противно на Б. Цонева72, 

настоява за различната им методология. Дилтай е херменевтик, който смята, че задача 
на философа е да „разбира“ (чрез интроспекция или съпреживяване), а не да „обяснява“ 
живота, както правят учените, занимаващи се с природни науки (бел. ред.).

 70 Бенедето Кроче (1866–1952) – италиански критик и философ. Автор на четири 
тома „Философия на духа“. Според Кроче изкуството е израз на определена емоция, 
на отношение или на индивидуалния опит на твореца. Името на Бенедето Кроче е 
популярно в българската литературна наука от първата половина на ХХ век и се свързва с 
оттласкването от еднозначно позитивистичните прочити на литературното творчество 
(бел. ред.)

 71 Франтишек Ксавер Шалда (1867–1937) – чешки литературен критик и историк, 
преподавател в Карловия университет, журналист и прозаик. Започва преподавателската 
си дейност през 1916 г., а от 1919 г. е професор по история на модерната литература. 
Фр. Шалда налага представата за литературната критика като самостоен литературен 
жанр. Съмишленик е на модернистите през 90-те години на XIX  в. (бел. ред.).

 72 Беньо Цонев (1863–1926) – виден български филолог – лингвист и славист. Преподавател 
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който взема за делитбен критерий езика на творенията, той мисли, че 
това начало трябва да се постави от Паисия, а не от дамаскинарите. – 
Ето защо, той винаги се заема да изучи сам творението, да се запознае 
непосредствено с него, да долови неговия дух. Още повече, че не се осланя 
на чужд анализ и чужда преценка. А за да може да го свърже с времето 
или да схване какъв момент то изяснява от вътрешното развитие на 
неговия създател, той събира всички свързани с него библиографски 
данни. За да може правилно да направи своето проучване, той изхожда 
от точния текст. Затова в текстовата си критика е винаги внимателен и 
грижлив. Това проличава най-силно, когато издава съчиненията на Пенча 
Славейкова. Поради същата причина той проучва и историята на самото 
творение или на някой образ, мотив и пр. Така се запознава и с творческия 
процес у самия автор. За същата цел изучава и различните редакции на 
дадено дело –  и то с по-голяма широта при обяснението на направените 
поправки, защото знае, че те могат да се наложат не само от поетически 
съображения, но и от психологически, метрически, музикални и пр. По-
нататък той анализира най-строго формалните особености, защото чрез 
тях не само може да проникне до сърцевината на творението, но и духа 
на самия писател. Освен това, може да схване и проявената творческа 
мощ, понеже чрез тях могат да се проследят и чуждите влияния, 
подражанията, заемките и кражбите дори, които са извършени. Студията 
му За литературния плут в това отношение не биде правилно оценена 
от мнозина. А тъкмо тук, може би за пръв път у нас, той показа как чисто 
формалният метод на изследване, приложил го в известни случаи, може 
да даде такива благодатни резултати.

Крайната му цел, обаче, остава историята на българската литература. 
Изучавайки подробно всички градивни елементи за нейната постройка, 
той така страстно се увлича, че забравя нявга най-насъщните повели 
на своето време. И при все това, той е образец на ония литературни 
историци, които никога не губят връзка с настоящето, остават винаги с 
будно чувство за непосредния литературен живот, защото критикът у него 
винаги стои на стража. И не само у нас, но и в чужбина. Как го интересуват 
напр. Пруст73, Валери74 и Бремон75! На личността си той никога не изме-

в Софийския университет. Изследванията му са в областта на историята на българския 
и на другите славянски езици. Има редица публикации върху диалектологични въпроси 
(бел. ред.).

 73 Марсел Пруст (1871–1922) – френски писател модернист. Автор на романи, критически 
текстове и есета. Емблематична негова творба е многотомният роман „По следите на 
изгубеното време“ (бел. ред.).

 74 Пол Валерѝ (1871–1945) – френски поет и литературен критик, модернист. Сред 
произведенията му са: „Вечер с господин Тест“ (1896), „Албум със стари стихове“ (1920), 
„Очарования“ (1922) и др. (бел. ред.).

 75 Анри Бремон (1865–1933) – френски литературен критик, философ и духовник (бел. ред.).
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ня, а тя често определя насъщните духовни потреби на учения. Затова, 
жив и подвижен дух, с просторни възгледи и проницателно око, успява 
да намери мистична връзка между вчера и днес, между далечното мина-
ло и близкото сегашно чрез своята историческа интуиция, която му дава 
сила да долови дълбокия смисъл на своята дейност, а заедно с това – и на 
нашата литературна история. Тоя смисъл той разкрива в края на помена-
тата по-горе Посоки и цели при проучване на новата ни литература, в 
студията си върху Житие и страдание грешнаго Софрония, в увода си 
към биографията на Раковски в бележката си за библиотека „Българска 
литература“, печатана в Злат., год. VI. 1925, кн. 8–9.

За него литературната история е хранилище на ония съкровища, 
които са ни оставили нашите деди, спотаена пазителка на националния 
характер, която ни разкрива с тъмните знаци на миналото настоящето и 
бъдещето, гадае смисъла на нашата национална съдба и сочи сигурния път 
за самосъхрана на народа, за разработка на самостойна култура. Схванал 
мистичния смисъл на еволюцията, той се вслушва в гласовете на миналото 
и сегашното – едни замлъкват, други подемват, но зад тях неспирно се носи 
музиката на вечния кръговрат в живота. „На повърхнината всяко движение 
отразява един нов момент; ала в основата винаги остават известни 
наслоения, които съвсем бавно се менят, толкова бавно, че ние с голямо 
усилие можем да доловим тая промяна“ (Сбор. Луи Леже, с. 156). Затова 
той не скрива своето негодуване срещу нашата интелигенция. „Струва ми 
се, нищо не е тъй чуждо за нашата интелигенция, както историческата 
интуиция, историческото съзнание. Тук се крие една от многото пречки, 
що среща в проявите си българската култура“. Грях е да не познаваме 
своето минало и чрез него да не осмисляме бъдещето си. Колко близко 
стои тук до историците на нашия народ. Така, въпросът за историята на 
българската литература е един от въпросите за българската култура. За 
това в опита си Нашата интелигенция, Злат., г. V. 1924, кн. 1 (преведе-
на на чехски в Рritomnost, Прага, 1924), в Основни черти на днешната 
ни литература, Златорог, г. 11. 1921, кн. 4–5, както и в Duch literatury 
bulgarskiej в сп. Рrezglad Wspolczesny, Краков, 1924. № 21, той се замис-
ля върху национ.76 характер и върху проблемите на родната култура. За 
него е ясно, че реализмът в българския характер може да бъде обезвреден 
от полския нравствен идеализъм, от нравствено-религиозното съзнание 
в руската литература и мистичните откровения на полските пророци. 
Затова, както казва в Духът на българската литература, полската по-
езия е за нас повече от духовен спорт, тя е насъщна потреба. В съчета-
нието на полския и бълг. дух той вижда идеалния национален характер. 
Оттук идат мистичните блуждения на неговата душа в царството на бо-

 76 Съкращението е в оригинала (бел. ред.).
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жествените откровения – в делата на Словацки, Красински и Мицкевича, 
към които буди любовта на България, на Виспянски77 и Каспровича78, 
на Шели79 и Уайлда80, на Гете81, чиито разговори с Екермана82 превежда, 
като ги снабдява с обяснителни бележки (Мисъл, год. XVII) на Ницше, 
на Пушкина и Достоевски, които също тълкува най-дълбоко пред своите 
студенти, на Шопена83 и Бетховена84, върху когото има готова за печат 
цяла монография, на Карлайла, чиято прослава на хероите дълбоко му 
допада.

Така Боян Пенев се явява вдъхновен апологет85 на българската 
литература, не само в нейното минало. За да бъдеш такъв, каква голяма 
любов трябва да имаш към тая литература и към народа, който я създава. 
Защото отрицателните му критики като Литературата около Българан, 
сп. Мисъл, год. XVII. кн. 1, Българските преводи на Фауста, сп. Мисъл, 
год. XVI., кн. 10, Хенрик Сенкевич на български, Демокр. Преглед, 1914, 
кн. 8, Първата драма на Яворова, сп. Съвр. мисъл, год. 11, кн. 7, За 
литературния плут, Златорог, год. III, 1922, кн. 2 и пр. откриват покрай 
строгия ценител и тънкия литературен историк и големия поклонник на 
родната литература, който се изявява между другото и в Лирическите 
песни на Пенча Славейкова, сп. Мисъл, ХVII, В Родната земя, Златорог, 

 77 Станислав Виспянски (1869–1907) – революционер и новатор на полския театър и драма, 
вдъхновен от Вагнеровия театър в Байройт и от Ницше; ученик на Ян Матейко, рисува 
множество витражи и картини; сценограф, театролог, автор на т.нар. от Б. Йоцов полска 
„Божествена комедия“: драмите „Сватба“, „Освобождение“, „Акропол“ (вж. повече в 
статията на Йоцов в тома) (бел. ред.).

 78 Ян Каспрович (1860–1926) – младополски поет, автор на експресионистичните „Химни“ 
в свободен стих (познати у нас в превода на Дора Габе), „Книга на нищите“ и др.; превежда 
емблематични автори от старогръцки, английски, немски, френски и др. (бел. ред.).

 79 Пърси Биш Шели (1792–1822). Английски романтически поет и писател. Автор на ро-
мана „Застроци“ (1810), на поемите „Кралица Маб“ (1813), „Аластор“ (1815), на „Химн 
за вътрешната красота“ (1817), на очерка  „В защита на поезията“ (1822) и др.  (бел. ред.).

 80 Оскар Уайлд (1854–1900) – английски писател и драматург. Сред известните му 
произведения са романът „Портретът на Дориан Грей“ (1890), пиесите „Ветрилото на 
лейди Уиндърмиър“ (1892), „Жена без значение“ (1893), „Колко е важно

 81 Йохан Волфганг фон Гьоте (1749–1832) – немски поет, белетрист и философ. Оставя 
богато литературно наследство, а сред творчеството му се открояват поемата „Херман 
и Доротея“ (1798), драмата „Ифигения в Таврида“ (1787), романите „Вилхелм Майстер 
– години на учение“ (1796), „Вилхелм Майстер – години на странстване“ (1807–1821) 
и др. Особено популярна е неговата трагедия „Фауст“ (1831) (бел. ред.).

 82 Йохан Петер Екерман (1792–1854) – немски поет и писател. Той обаче става известен 
не с лирическите си произведения, а със своите дълго подготвяни „Разговори с Гьоте 
през последните години от неговия живот 1823–1832“ (1836) (бел. ред.).

 83 Фредерик Шопен (1810–1849) – полски композитор и пианист, представител на 
романтическата школа (бел. ред.).

 84 Лудвиг ван Бетховен (или Бетовен), (1770–1827) – един от най-видните немски 
композитори, който твори на границата на Класицизма и Романтизма. В края на живота 
си има сериозни проблеми със слуха. (бел. ред.).

 85 апологет (гр.) – страстен привърженик, защитник на дадена идея (бел. ред.).
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год. 11, 1921, кн. 6, и пр. Защото тоя, който има толкова сериозно, строго 
отношение към литературните ценности, който знае значението на писа-
тели като Пенча П. Славейкова, Яворова, Н. Лилиева86, Димчо Дебеляно-
ва87, Н. Райнова88, Йорд. Йовкова89, Г. Райчева90 и др., винаги се допълня 
от литер.91 историк и не се стеснява да изрича и пред чужденци строгата 
си присъда, но заедно с това не се свени да се гордее с нашата литература 
и да манифестира вярата си в творческия гений на нацията. В края на 
встъпителната си лекция пред академическата младеж на Краковския 
университет той казва: „С гордост мога да кажа, че българската литература 
не е последна между славянските литератури. Най-видните наши писатели 
в много отношения могат да застанат наравно с първите представители на 
съвременната славянска поезия“ (Полско-български преглед, год. V. 1923 
– Из Българската катедра при Краковския университет). Също такава 
преценка той изказва и в статията си Dnesni literature bulharská в  Slo-
vanský Prehled, Прага, 1914–1924: „И после – това е моето дълбоко убеж-
дение – най-новата българска поезия крие в себе си толкова съкровища, 
че дори и най-обективната, най-строгата критика трябва да ѝ отдели едно 
от първите места в съвременните славянски литератури“, (вж. Златорог, 
год. VI. 1925, кн. 1).

Поставил си такива големи цели, които се налагат и от заеманата от него 
Катедра, той все повече се увлича с беззаветна обич в своите изучвания 
върху нашата литература, като се стреми да превъзмогне всички ония 

 86 Николай Лилиев (1885–1960) – български поет, който работи в руслото на символизма. 
Заедно с Владимир Василев редактира сп. „Златорог“. Неговите две стихосбирки 
– „Птици  нощта“ (1918) и „Лунни петна“ (1922) – съдържат значими текстове за 
модернистичната българска поезия (бел. ред.).

 87 Димчо Дебелянов (1887–1916) – български поет. Ранните му стихове са издържани 
в стилистиката на символизма. В последните си произведения, писани на фронта, 
се вижда оттласкване от тази поетика. Приживе няма публикувана книга. Неговата 
стихосбирка излиза по инициатива на неговите приятели – Д. Подвързачов, Н. Лилиев 
и К. Константинов – „Стихотворения“ (1920) (бел. ред.). 

 88 Николай Райнов (1889–1954) – една от значимите фигури за българската междувоенна 
култура. Поет, писател, художник, изкуствовед, литературовед и др. Първата му книга 
е „Богомилски легенди“ (1912), която получава добър отклик от страна на критиката и 
читателите. Издава романа „Между пустинята и живота“ (1919), заради който е отлъчен 
от църквата. Николай Райнов се интересува от окултното познание (бел. ред.).

 89 Йордан Йовков (1880–1937) – един от майсторите на българския разказ, както го 
определя Искра Панова. Йордан Йовков дебютира с военни разкази, но същински 
налага името си със сборниците „Старопланински легенди“ (1927), „Женско сърце“ 
(1935) и „Ако можеха да говорят“ (1936) и др. (бел. ред.).

 90 Георги Райчев (1882–1942) е български писател. Първите му произведения са 
символистични, но в началото на 20-те години заедно със Светослав Минков и Владимир 
Полянов започва да работи в руслото на диаболизма. Автор на произведенията „Любов 
в полето“ (1918), „Мъничък свят“ (1919), „Царица Неранза“ (1920), „Грях“ (1923), „Песен 
на гората“ (1928), „Еленово царство“ (1929) и др. (бел. ред.).

 91 Съкращението е в оригинала (бел. ред.).
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условия, които го отдалечават от крайния синтез на предприетото 
дело. Твърдението, че всяка една литературна история е до известна 
степен колективен труд, тук добива известно значение. Защото нашата 
литература, макар и удостоена с доста ценни монографии и студии, все си 
остава недостатъчно проучена. Пенев трябваше да работи дълги години 
не само над себе си, за да се създаде като критик и литературен историк 
от първостепенно значение, но и над редица подготвителни изучвания, 
за да може да пристъпи по-свободно към изпълнението на своята главна 
задача. Трябваше да се справи с такъв огромен материал, да го съвладее92 
научно, да се надмогне над него, като бъде винаги оригинален, като 
преодолее трудности от най-разнообразно естество, че не можем да не 
се учудваме на неговата духовна енергия, на бистрия и проникновения 
му ум, на упоритата му воля, на способността му да не изгуби нишката на 
своите ръководни мисли. Така особените качества на неговата личност 
решително съдействуват на цялата му дейност. Той знае трагическата 
ирония в човешката съдба, горчивия плач в преходността на всяко 
земно битие, но неговият нравствено-религиозен мироглед му дава 
възможности да намери смисъл и цел в живота, да засили в себе си своя 
творчески устрем, да кали мисълта си в борбата с условията на своя труд, 
да заживее с утехата на непобедимия дух в човешкия подвиг. И неговото 
значение за развитието на критичната и научна мисъл у нас ще се схване 
по-правилно и ще се прецени по-вярно в светлината на утрешния ден. Ала 
не можем да не отбележим, че въпреки своята, добита от чужбина, дълбока 
и разностранна култура, въпреки някои свои отрицателни преценки по 
отношение на нашия културно-обществен живот, въпреки надмощието си 
над своята среда, той си остава наш, не само поради естеството на своето 
дело, но и поради ония основни качества на своя дух, които ни заставят 
да виждаме в него най-хубавите отражения на българския национален 
характер. Не можем да не кажем, че той, продължавайки и подмогвайки93 
делото на своите учители, засиля в достатъчна степен сериозното 
отношение към нашата литература, подготвя условия за самокритика у 
писателя, съдействува за изработка на по-изискан естетически вкус у нас, 
за правилна постановка и безпогрешно разрешение на някои литературни 
въпроси, че дава вярна насока на литературния живот, правилна преценка 
на художествените произведения, че напътствува развитието на някои 
писатели; от друга страна, не можем да не добавим, че той се заема да 
проучи систематично нашата нова литература, че допринася значително, 
заедно с други, да се създаде у нас смисъл за нейното историческо 
изучване, че разкрива някои от крупните фигури на нашето минало; 

 92 съвладея (книж.) – овладея, осмисля (бел. ред.). 
 93 подмогвам (остар., диал.) – подпомагам, подкрепям (бел. ред.).
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най-после, че с дълбоката и богато дарената си личност буди надежди, 
подтиква към по-висок идеал в живота, сочи царството на духовната 
независимост и нравствена възвишеност, вдъхновява за дейност. И днес, 
като си помислим, че той отмина в разцвета на своите творчески сили, 
преди да завърши делото си докрай, преди да се домогне дори до това, до 
което успя да се домогне Йован Скерлич94, ние не можем да не почувству-
ваме празнотата, която остава след него в нашия духовен живот, да не из-
живеем скръбта, която се изпитва след залеза на всяка пътеводна звезда, 
и да не стигнем до горчивата мисъл, че ранната му смърт е тежък удар на 
нашата жестока съдба.

 94 Йован Скерлич (1877–1914) – сръбски писател и литературен критик. Едно от най-
значимите имена на сръбското литературознание в началото на ХХ век (бел. ред.).
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Златорог: Месечно списание, Год. VIII, 1927, № 34, с. 172-177

„СВЕТЛИНА ОТ ИЗТОК“:
РАЗКАЗИ ОТ ИЛ. ИВ. - ЧЕРЕН1

Минат път – без постигната цел.
Ето, виждате го – измамен от живота илюзионист. Сладката вяра 

е пресекнала, устремът към възвишени дела е отбит, жаждата да социа-
лизира съдържанието на своето аз – неутолена. Романтичен песимизъм, 
който не би бил художествено продуктивен, ако не беше по-съдържателен, 
и ако не се изразяваше от по-дълбока личност. 

И той почва – като проецира своя живот, своята личност в творчески 
създаден образ. „Невъзможно“, разказ на деветнадесетгодишен юноша2, 
е само изповед, искрена – и нищо повече. Но тъкмо тази драма на 
разбулената илюзия, ненамерила художествен израз, изработва по-остър 
и по-сигурен поглед за реалните отношения в живота. И той се стреми да 
познае изтъкналата се пред него всевластна действителност, да я използува 
като материал за възпроизвеждане, подлагайки я на критика. Неговият 
критически реализъм се долавя не само в основното му отношение към 
живота и света, но и в избора на темите му, от характера на тия теми, от 
похватите му за разказно изображение, от характеризацията на лицата, 
от стила и езика му.

Ала все пак, в своята неприязън към тая действителност, в стремежа си 
да я рани, да ѝ се надсмее, да противопостави своето вътрешно богатство 
на нейното външно многообразие – той дава на своя реализъм известен 

 1 Тази рецензия на Б. Йоцов излиза в раздел „Литература“ на  рубрика „Преглед“ на 
списанието. Отзивът е посветен на посмъртно публикувания сборник „Светлина от 
Изток“ (Габрово, 1926) на загиналия по време на Балканската война български писател 
Илия Иванов-Черен (1880 – 1912). Изданието е инициирано от учителя Неделчо Бенев 
и осъществено с помощта на съграждани на автора. В своята рецензия Йоцов посочва 
проблемите в композиционното и стилистично оформление на разказите в сборника, 
но отбелязва и развитието в художествената опитност на Черен, което се забелязва в 
неговите последни произведения (бел. ред.).

 2 В текста не се упоменава точната възраст на героя. Съдейки по уточненията за живота 
на персонажа, може да се каже, че той е малко по-възрастен. Самият разказ се води в 
трето лице, а главният герой има няколко реплики (бел. ред.).
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романтически оттенък.3 Явно е, че има воля да я подчини на своя духовен 
мир, предимно – на своята будна мисъл. Интересно е, че още тук – 
човекът на мисълта и художникът се стремят да бъдат неразделни. Така, 
той съвладява света със своята жива, макар и ограничена, инвенция, с 
поетическата си концепция, винаги сериозна. Дали ще изрази културния 
и икономически трагизъм на българския интелигент – като в „Сбъднат 
сън“4, или – стопанското и морално крушение на селското семейство 
– като в „Съсипано гнездо“; дали ще разкрие с натуралистически зла 
ирония суровата душа на практичния селянин – като в „Надгробна реч”, 
или – с лека надсмивка5 пустотата и дребнавостта на малкия гражданин 
– като в „Събитие“, Илия Ив. Черен си остава все строго замислен над 
нашата действителност, селска или градска, все пленник на своята 
мъдра печал. Човекът бива у него сега все развенчан. Героите му, само 
пунктирани6, но не и изрисувани, бледи и дребни, изразили само някой 
детайл от своя характер, са толкова принизени от тая действителност, 
че будят обикновено само съжаление или блага ирония. Смеете се над 
байганьовски образования и самонадеяния Искренов7, в хумористичното 
изображение на когото чувствувате влияние от Алеко Константинова, над 
гоголевски измамения в надеждите си Томруков8, над наивно покорния, 
рабски копиран от живота, вестовой9 Тодор10, над коравия селянин в 
„Надгробна реч“11 – но все пак, замислите ли се, скръб нахълтва в душата. 
А като се спрете и над обидените от живота Даня Мариновска12, Мита, 
Недка13, Стоювица14, неизразителни женски фигурки, образи на трагиче-

 3 Това обръщане към романтическата поетика се забелязва особено в произведенията от 
втората част на книгата (бел. ред.).

 4 „Сбъднат сън“ е разказ, който не само говори за трудната културна и икономическа 
ситуация на интелигента, а най-вече – на българската жена интелигент, както по-късно 
и самият Борис Йоцов подсказва (с. 9-15) ( бел. ред.).

 5 надсмивка – насмешка (разг.).
 6 пунктиран – накъсано, насечено очертан (прен.).
 7 Искренов е отрицателен персонаж от разказа „Сбъднат сън“, който не само наподобява 

героя на Алеко Константинов, но се оказва и един от лошите читатели на това 
произведение, защото възпроизвежда в репликите си единствено семплата си забава от 
„похожденията“ на Бай Ганьо, без да вниква по-задълбочено в иронично-сатиричното 
послание на книгата  (вж. с. 13 от книгата) (бел. ред.). 

 8 Герой от разказа „Събитие“ (с. 32-38) (бел. ред.).
 9 вестовой – войник, който е на служба при офицер и изпълнява лични услуги (рус.). 
 10 Герой от същия разказ на Илия Иванов-Черен (бел. ред.).
 11 Става въпрос за безименен герой, който, разярен, че в усилния летен ден е принуден 

не да работи на нивата, а да копае гроб на починало дете, принуждава присъстващите 
бързо да привършат с ритуала (с. 31) (бел. ред.). 

 12 Героинята от разказа „Сбъднат сън“ (с. 9-15) (бел. ред.).
 13 Стрина Мита и Недка са героини от разказа „Съсипано гнездо“ (с. 16- 21) (бел. ред.).
 14 Героинята е нещастната майка на починалото дете от разказа „Надгробна реч“ (с. 29- 31) 

(бел. ред.). 



235

ската безпомощност на жената, скръбта ви расне. В тия младежки работи, 
с толкова малко поезия, в които се долавя на места Страшимировска15 или 
Елин-Пелиновска16 дикция17, виждаме желание да се превъзмогне лекото, 
повърхностно изображение на нашата действителност. Не успява обаче 
да създаде по-сложен образ, по-богато епическо действие, освободено 
от шаблонни атрибути, по-дълбоко и по-мощно разработена концепция. 
Най-ценна тук е „Надгробна реч“, която се запомня с вложения в нея 
трагически сарказъм.

Ала по-нататък тия първи опити, в които личи сигурно око и трезва 
мисъл, в които звучат няколко реалистически вярно доловени реплики, 
биват преодолени от нови, рожби на по-зряла пора18, с осмисления си 
песимизъм, с проглъбено изразената емпирия19, с по- сигурната си 
фабулна мотивировка, с по-сносното си композиционно изпълнение. 
Изглежда, че на тях е посветена повече методическа работа. Макар 
че няма размах на творчески сили, усложняване и разширение на 
композиционни задачи20, но те печелят с по-живото умение да се 
фабулира21, с по-верния психологически анализ, с по-интересните 
образи. Освен това, илюзионистът прави опит да запази нещо от своето 
изгубено богатство, песимистът – да намери някакви връзки с живота, 
реалистът – да се освободи от властта на своя досегашен опит, който и без 
това не е разнообразен и дълбок. Ето ви поетическата красота на спомена 
и копнежа в „Буря“, трагикомизма на човешката неволя в „Случайна 
изповед“, краевековното22 предопределение на двата пола, крилата на 

 15 Антон Страшимиров (1872–1937) – български писател и общественик.  Автор на разкази, 
повести, романи, на народоведски проучвания, на пътеписи и очерци. Редактор на сп. 
„Наши дни“ (1921) и в. „Ведрина“ (1926 – 1927). Сред известните му произведения са 
сборникът с разкази „Смях и сълзи“ (1897), драмите „Вампир“ (1902) и „Свекърва“ 
(1906), романите „Хоро“ (1926) и „Роби“ (1930) и др. (бел. ред.).

 16 Елин Пелин (1877–1949) – един от най-добре познатите български писатели, известен е 
като „майстор на краткия разказ“, още автор на повести, хумористична проза и поезия, 
произведения за деца и др. Сред най-значимите му книги са „Разкази“ (т. 1 и 2, 1904), 
„Под манастирската лоза“ (1936), „Пижо и Пендо“ (1917), „Ян Бибиян“ (1931) и „Ян 
Бибиян на Луната“ (1934) и др. (бел. ред.)

 17 Може да се говори за близост с произведенията на двамата автори по отношение на 
избора на персонажи (в ранните си разкази Илия Иванов-Черен предпочита да описва 
„малкия човек“) и на болезненото преживяване на социалните кризи (бел. ред.).

 18 пора – време (рус.).
 19 емпирия – методология, основана на опита, повлияна от философското учение на 

емпиризма  (книж., от грц.).
 20 Вероятно естетическите изисквания на Борис Йоцов не са удовлетворени от разказите 

на Илия Иванов-Черен, макар че в последните текстове на автора може да се забележи 
и опит за композиционно усложняване. Този факт е констатиран и от самия критик в 
рецензията (вж. например също и разказите  „Безумец“, „Апокриф“) (бел. ред.).

 21 фабулирам – създавам фабулата на литературно произведение (лат.).
 22 краевековен – вечен, до свършека на времето (книж.).
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живота и смъртта, в „Сватба“ – мисли и замисли, които се разкриват 
повече от лицата в разказите, а не и от самата фабула, както в първите 
работи. В „Буря“ и „Случайна изповед“ срещате несретници в живота, 
Симеон и Рушина, книгопродавеца и тамбурджията23, но те не се родеят 
с несретниците на П. Ю. Тодорова24 – не носят волна поетическа стихия, 
а безропотно смирение, пасивна скръб за осъзната безпомощност. Те 
са мечтатели, но и съдии над себе си и над света, мъченици на сърцето, 
носители на необятна човешка печал. Тук за пръв и последен път Черен 
засяга издалеко отношенията между двата жизнени полюса – мъжа 
и жената, без да сложи проблем за разрешение. Тия отношения са по-
скоро романтичният тон, в който се изясняват чертите на героите му. 
Мъката на Симеона е повече в несбъднатия блян за щастие, в копнежа за 
далечна въображаема радост, в самотността му, физическа и душевна; а 
на тамбурджията – в почувствувания грях, в желанието му да го изкупи, 
като се обрича на скиталчески живот. Ето защо и обектът за изображение 
не е жената, а мъжът. Черен, изобщо, не познава психологията на жената, 
а и на българката. От друга страна, погледът му се спира повече върху 
нравствената страна в отношенията на мъжа и жената, затуй и избягва 
еротически сюжети. Неговата корава натура търси своите преображения 
в мъжки образи. Жената – не само тук, а във всички разкази – е повечето 
епизодична фигура. При това – доста неясна, повърхностна. Нито Даня 
Мариновска, нито Кита25, Анна26, нито дор Клавдия от „Апокриф“ не 
е художествен образ27. В „Буря“ и „Случайна изповед“ – „Сватба“ като 
разказ е доста слаба работа – се чувствува, може би и под влияние на 
Леонид Андреевите28 разкази, сито29 настроение, дълбока емоционална 
атмосфера, която оставя по-трайно впечатление, особено с неволно 

 23 тамбурджия – човек, свирещ на тамбура, народен струнен музикален инструмент, на 
който се свири без лък, чрез дърпане на струните (тамбура – от тур.).

 24 Петко Тодоров (1879–1916) е български драматург, писател и поет. Част е от кръга 
„Мисъл“. Дебютира със стихове, но своето име утвърждава с драмите („Зидари“, 
„Самодива“, „Змейова сватба“ и др. – част от тях излизат в книга през 1910 г.) и идилиите 
(публикувани в книга през 1908 г.). Несретничеството в произведенията на Тодоров се 
превръща във възможност за индивидуализация и духовно извисяване на персонажите. 
Тъкмо такава трансформация, предадена с необходимата дълбочина, Борис Йоцов не 
открива у героите на Илия Иванов-Черен (бел. ред.).

 25 Героиня от разказа „На сон грядущим“ (бел. ред.).
 26 Героинята от разказа „Събитие“ (бел. ред.).
 27 Борис Йоцов акцентира върху образа на Клавдия, защото е един от най-последователно 

описаните женски персонажи на Илия Иванов-Черен (бел. ред.)
 28 Леонид Андреев (1871–1919) – руски писател и драматург. През 1906 г. излизат два тома 

с негови творби. Сред известните му в България произведения са разказът „Червен 
смях“ (1904), пиесите „Цар Глад“ (1908), „Тоз, който получава плесници“ (1916) и др. 
(бел. ред.).  

 29 сит – обилен, който насища (прен.).
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раждащата се в нея мисъл за безмислието и суетата на живота. В тая 
метафизическа, бихме казали, печал се долавя и присъствието на 
писателската личност. Характерна е „Случайна изповед“ с мяркащите се 
сенки в мрака на нощта – като лишни30 изгнаници на света.

Но Илия Ив. Черен все още не смогва да създаде напълно свой 
свят. Обаче не изпада в метафизически песимизъм, нито в нравствен 
нихилизъм. Здравата му мисъл и бодрото му сърце го извеждат на 
спасителен път – нравствен идеализъм, най-ценния елемент в делото му. 
За този духовен и художествен подем има заслуга, както трябва да се съди 
и от собствените му признания, руската литература, най-вече творенията 
на Толстоя31. Толкова лична и толкова интимна – и ценна като документ 
за неговото вътрешно развитие – е статията му „Великият писател“. 
Неговата мисъл се прояснява, пътят му почва да се очертава, критичното 
му отношение към живота да се слага на по-дълбока етична основа, 
песимизмът на ума и сърцето да се разведрява.32 Той става вестител на 
учително слово, носител на нравствени идеали, защото вярата в човека 
се окрилява. Така, следвайки примера на руските реалисти, той е един 
от малцината наши белетристи, които разбират по-дълбоко нравствено-
религиозната глъбина на техните творения. Неговите замисли са вече 
по-общи, по-отвлечени, по-дълбоки – спира се върху трагедията на 
човешката съвест, за която загатна по-рано в „Случайна изповед“, в 
„Безумец“, върху културно-исторически трагедии от нравствен характер, 
в „Безумец“ и „Апокриф“, върху тайнствеността на живота и греховността 
на света в „На сон грядущим“, върху несъвършенството на човека и на все 
мира още в тяхното божествено зачатие – в „Пред осми ден“.

Наглед тия нови дела, които ни заставят да си спомняме за техния 
автор, речем ли да потърсим в нашата литература развойната връзка между 
Николай Райнова33 и тия, които са преди него, сякаш стоят настрана от 

 30 лишен – ненужен, непотребен, излишен (книж., остар.).
 31 Лев Толстой (1828–1910) – руски писател и мислител. Автор на романи, разкази, пиеси, 

а в края на живота си и на религиозни съчинения. Сред най-известните му произведения 
са романите „Война и мир“ (1869), „Анна Каренина“ (1877), повестите „Силата на 
мрака“ (1886), „Живият труп“ (1900) и др. Създава нравствено-религиозното учение 
„толстоизъм“, което се основава на идеята за непротивене на злото (бел. ред.).

 32 Съставителите на сборника с творби на Ил. Иванов-Черен също отбелязват, че 
статията „Великият писател“, посветена на Лев Толстой, бележи нова концептуална и 
идеологическа посока в творчеството на автора (бел. ред.).

 33 Николай Райнов (1889–1954) е български писател, поет, изкуствовед и художник, 
една от най-ярките, своеобразни и ерудирани фигури в българския културен живот 
от 20-те и 30-те години на ХХ век. Критиката го забелязва още с първата му книга – 
„Богомилски легенди“ (1912), а сред известните му произведения са баладите „Очите 
на Арабия“ (1918), романът „Между пустинята и живота“ (1919), разказите в сборника 
„Сиромах Лазар“ (1925) и др. Николай Райнов преразказва български и чуждестранни 
приказки, издава изкуствоведски изследвания, както и многотомника „Вечното в нашата 
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старите, главно поради особения характер на темите им, обаче вътрешно 
те лесно се свеждат в генетични отношения с предишните. А тъкмо 
туй показва, че тук имаме органическо развитие на една личност. Тия 
творения превъзхождат първите не само със своя етос34, но и със своите 
по-смели и по-широки образи. Всички се обединяват не само от личността 
на автора, но и от общата жажда – да се търси Бога в човека, да се събуди 
тоя Бог, за да се осмисли животът.

Концепцията на тия образи е трагическа. Те са носители на авторовата 
мисъл, на неговото етично съзнание – и тук се крие субективният, 
затова и романтичният момент в тия дела. Общ тип на любимия му 
герои: индивидуалист, носител на Бога в себе си, който страда за света, и 
затова мъката му е неясно изразена космическа, нравствено-религиозна, 
културна или творческа скръб, обличител35 и изкупител на греха, мъченик 
на съмнението и на жаждата за познание, който живее с вдъхновението 
на някакъв библейски пророк. Тук е Херострат36, Серафим37, Сатула38, 
Исус, дори и Бог39. Тия лица са едва ли не визионери, роби на своята раз-
дразнена фантазия и неспокойно чувство: Черен изобразява виденията 
на Серафима, на Херострата, на Клавдия40, психологически обосновани и 
живи. Обикновено те си служат с патетична реч. От всички образи най-
ясен е образът на Серафима. За пръв път тук Черен си поставя по-сложни 
задачи като художник, стараейки се да създаде дела от типа на ония 
няколко творения, които дадоха писатели като Флобера41 или Франса42, 

литература“. Борис Йоцов търси не само концептуална, но и тематична и жанрова 
близост между произведенията на Илия Иванов-Черен и Николай Райнов – последната 
може да се види в интереса към източните сюжети, към митологично-легендарните и 
апокрифни елементи, които се откриват в по-късните произведения на Черен (бел. ред.). 

 34 етос – нравствен характер, природа, предразположение, навик (гр.).
 35 обличител – обвинител, изобличител (книж.) (бел. ред.).
 36 Герой от разказа „Безумец (бел. ред.). Според сведения е действителна личност, 

която иска да остане в историята чрез изгарянето на храма на Артемида. Този сюжет 
интерпретира и Илия Иванов-Черен в разказа си (бел. ред.).

 37 Герой от разказа „На сон грядущим“ (бел. ред.).
 38 Герой от „Апокриф“ (бел. ред.).
 39 Герои, които се появяват в „Безумец“ (бел. ред.).
 40 Тук може да се открие противоречие в по-горе изказаната теза на Борис Йоцов, че 

женските образи в произведенията на Черен са непълноценни характери (бел. ред.).
 41 Гюстав Флобер (1821–1880) – един от най-изявените писатели на Франция, представител 

на реалистичната школа. Автор на разкази, романи, драми. Сред известните му 
произведения са романите „Мадам Бовари“ (1857), „Саламбо“ (1862), „Възпитание на 
чувствата“ (1896) и др. (бел. ред.)

 42 Анатол Франс (1844–1924) – псевдоним на Жак Анатол Франсоа Тибо. Френски поет, 
романист и журналист. Носител на Нобелова награда за литература за 1921 г. Сред 
известните му у нас произведения, които са преведени на български в началото на века, 
са „Кренкебил“, „Таис“, „Изворът на св. Клара“, „Престъплението на Силвестър Бонар“ 
и др. (бел. ред.).
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или Мережковски43. Тук е най-високата му инспирация – в устрема да 
подчини действителността на една мисъл. Изработва по-сложна, по-ши-
рока композиция, но все пак не смогва да изрази концепцията си чрез по-
живо раздиплена фабула, в стегната и стройна конструкция, в динамична 
смяна на прагматично и хронологично сковани моменти.

В своята фабулистика той изобщо е слаб. Повечето от разказите му не 
завършват органически, ударно. Черен не умее да използува епическата 
катастрофа за по-силно художествено въздействие. Тук може би има 
влияние и Леонид Андреев – наниз на редица епизодични моменти, често 
пъти без по-дълбока вътрешна връзка, които целят не само да се постигне 
настроение, но имат и по-дълбока композиционна функция – да се обясни 
образът на главния герой. Тъй Черен свежда своята постройна44 задача към 
психологическа, образотворна. Индивидуална психологическа студия, 
психология на нравственото съзнание, на неспокойната мисъл, отколкото 
на живо същество. Героят не носи само концепцията, но е и ядрото на 
композицията. Така Черен няма почти нито една творба, строго издър-
жана в постройка. Известно изключение могат да направят „Събитие“, 
„Безумец“. Последните работи най-добре изясняват поетическия 
характер на Черена – той не създава завършени образи, не цели психични 
драми, а идейни конфликти, и то не толкова в съзнанието на героя, 
колкото в отношенията между него и средата. Затуй и контрастира  героя 
със средата, с живота, със света. Тоя изобразителен дуализъм обаче не е 
достатъчен да постигне по-сложна характеризация, не само в „Безумец“, 
„Апокриф“, „На сон грядущим“. Макар че в последните си разкази Черен 
проявява по-голям белетристичен опит, има смисъл за психологическа и 
композиционна мотивировка, нему все му липсва нужната похватност да 
изобрази живо героя. Той не се опитва да постигне косвено изображение, 
което не може да бъде заменено с най-елементарния похват – описанието. 
Монологьт е средство за психологическо изяснение или – за философски 
размисли: Серафим, Херострат. В „Светлина от изток“ рядко ще срещнете 
диалога, особено в последните разкази. Срещнете ли го – той изразява 
повече настроението на героя, неговата мисъл, неговата проповед, а 
рядко служи да изрази комично положение, както в „Събитие“, или да 
задържи фабулата, както в „Случайна изповед“. Особено туй е характерно 
за „Апокриф“, без център и съразмерност на частите, по постройка, след 
„Сватба“, едва ли не най-слабата работа на Черена.

 43 Дмитрий Мережковски (1865–1941) – руски писател, известен със своите исторически 
романи. През 1921 г. заминава за Париж и остава там до края на дните си. Автор на 
трилогията „Христос и Антихрист“ (1905). На български в началото на ХХ век е известен 
с пиесите си „Смъртта на Павла I“, разказите „Ангелът на смъртта“, книгата „Вечните 
спътници“ и др. (бел. ред.).

 44 построен – който се отнася до постройката на творбата (книж.).
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Най-после две от последните му творения, „Апокриф“ и „Безумец“, 
откриват първия опит на Ил. Ив. Черен да изобрази исторически далечна 
нему действителност, да долови духа на едно време, чуждо нему. Това изо-
бражение не почива на основни проучвания. В разказите далечното време 
е дадено повече като фон, на който се очертават фигурите, следователно 
със своя значимост в постройката и замисъла на творенията. Херострат 
дори не се покрива с историческия образ, с оня, който в същата нощ, когато 
се ражда Александър Великий45, запаля храма на Артемида, за да прослави 
името си. Дори философската мотировка на неговия подвиг е неясна. 
„Софистът“ Херострат, за когото съществува абсолютен индивидуален 
релативизъм, обосновава своя подвиг не с философията на Протагора46, 
а с учението на Демокрита47, един от създателите на атомистическата 
система. Освен това, не е Демокрит, а Хераклит от Ефес48, който провъз-
гласи огъня като праначало на света, като образ на вечната промяна, на 
вечното движение в огромния мир49. Виждаме – опит да се освободи от 
историческата традиция, смела концепция за един образ, който се слага в 
рамките на време от три века почти (а в тая размашност50 се крие и един от 
основните недостатъци на „Апокриф“) пред прага на християнската ера.

Тук Черен не е използувал и природата като градивен материал за 
художествено изображение. Това има особено значение за „Безумец“ и 
„Апокриф“. За него изобщо, зает със своята мисъл, природата като че ли 
не съществува, дори и там, дето е необходима за поетическата фабула, 
дето би имала своя вътрешна функция. У него изобщо няма нито един 
пайзаж.51 Само в „На сон грядущим“ се дава вечерна картина, като съот-

 45 Александър Велики или Александър III Македонски (356 пр. Хр.–323 пр. Хр.) – син на Филип 
II Македонски. Води успешни военни действия и създава една от най-големите древни 
империи – според източници тя се простира от Древна Гърция до река Инд (бел. ред.). 

 46 Протагор (ок. 490 пр. Хр.–ок. 420 пр. Хр.) – древногръцки философ, софист. Определян 
е като скептик и релативист. Заради своите провокативни твърдения е изгонен от 
Атина, а произведението му „За боговете“ е изгорено. Борис Йоцов споменава името 
му, защото героят Херостат в разказа на Черен е представен като релативист, който 
смущава наслаждаващите се на живот ефесяни с въпроса: „Кое е истина?“ (бел. ред.).

 47 Демокрит (ок. 460 пр. Хр.–ок. 360 пр. Хр.) – древногръцки философ, свързван с идеята 
за атомизма – учение, според което материята се състои от малки частици – „атоми“, а 
не е непрекъсната и неделима. Както забелязва Йоцов, героят на Илия Иванов-Черен 
цитира този древногръцки философ погрешно: „Огънят е начало на началата, о Ефесяни, 
учи ни дълбокоумний Демокрит от Ефес, - промълви Херостат. – И огънят лекува, о 
елини, лекува от всички прегрешения; той вечно възвежда света „нагоре“ и свежда го 
„доле“...“ (бел. ред.) 

 48 Хераклит (ок. 535 пр. Хр.–ок. 470 пр. Хр.) – древногръцки философ, роден в Ефес. Той 
основава своето учение на идеята за движението и тъкмо той приема, че светът възниква 
от огъня (бел. ред.). 

 49 мир – свят, вселена (книж., остар.).
 50 размашност – размах, широта, обхват (остар.).
 51 В ранните разкази на Илия Иванов-Черен пейзажът наистина е крайно редуциран, но 
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ветствие на мрачното настроение у Серафима. Ала и тук – не се ръководи 
от стилов принцип, не дава строго подредени образи, подчинени на един 
основен живописен мотив.

Последните разкази на Ил. Ив.-Черен доказват най-добре, че той 
се бори за форма, стреми се да я съвладее, да ѝ даде жизнена цена. 
Композиция и стил – това са големите му творчески мъки. Работата, 
която полага над себе си, проличава явно в неговия стил. Ако в първите 
си творения е нехаен към речта си, в последните си проявява съзнателна 
грижа. Виждаме как се стреми да разчлени фразата си ритмично, да я 
доближи до библейската, как се опитва да я напои с уханието на Елада52 и 
Палестина53, като прибягва към библейски и елински образи, как си служи 
с образна символина и смътна алегорика, как умело я колорира54, без да 
постигне обаче навред решителни завоевания. Не успява да подбира думи, 
да я освежи, да я направи стегната и кристална, изобщо – не се домогва до 
художествена стилизация.

Безспорно, той има воля да се създаде не само като стилист, но и като 
художник. Воля, на която някои от днешните наши белетристи биха 
позавидели. И тя е, която се налага, проследите ли развойната линия на 
неговото дело, незавършено като цялост и като единичност. И тъкмо тя е 
най-сигурният белег за неговия дар, пресекнал преди да се манифестира, 
когато тридесет и втората му пролет биде простреляна при Селиолу55.

в по-късните му произведения се появяват пейзажни фрагменти (вж. напр. „Сватба“ и 
„Апокриф“) (бел. ред.).

 52 Елада – тук Борис Йоцов има предвид земите на Древна Гърция (бел. ред.).
 53 Палестина – географски регион в Близкия Изток, намиращ се по крайбрежието на 

Средиземно море (бел. ред.). 
 54 колорирам – оцветявам (фр.).
 55 Селиолу – село (понастоящем град) край Одрин. В близост до селото умира Илия 

Иванов-Черен (бел. ред.).
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Славянски глас: Орган на Славянското благотворително дружество, 
 Год. XXI, 1927, № 2/3, с. 160-164

ПРОФ. БОЯН ПЕНЕВ1 
(1882–1927)

Той си отиде твърде рано, преди да довърши това, за което беше приз-
ван. И съзнанието за цената и значенето на загубата буди в сърцето 

ни дълбока скръб. Заедно с човека изгубихме едно дело, една ценност от 
нашата национална съкровищница, която и да би се възвърнала в лицето 
на друг, не би имала същото значение, тъй като в нея е спотаено, както в 
подвига на всеки създател, неповторимо съчетание от качества на изклю-
чителна личност.

Преди всичко Боян Пенев заразява със своя духовен аристократизъм. 
За хората той има по-строги отношения, за литературата – по-високи 
изисквания, за живота – по-възвишени представи. Богата и тънка култура 
– не само на ума, но и на сърцето, широки познания – не само в кръга 
на неговата дейност, жива подвижност на духа, която лесно го сродява с 
непосредните източници на световните литератури, заедно с твърдостта 
на волята очертават рязко неговата физиономия. И при все това той все 
мисли, че не е това, което требва да бъде. Той винаги гори в жажда за по-
висока вътрешна възмога2, за съвършенство, което би го приравнило към 

 1 Боян Пенев e виден български критик и литературен историк. Професор в Софийския 
университет. Научните му интереси са разностранни – изследва българската предос-
вобожденска и следосвобожденска литература. Занимава се с българо-полските и 
българо-чешките културни контакти. Сътрудничи на сп. „Мисъл“, „Златорог“, „Демо-
кратически преглед“ и др. с научни изследвания, но и с остро полемични текстове. Със 
своята статия „Посоки и цели при проучването на новата ни литература“ (1910) задава 
нов концептуален подход към литературната ни история. Посмъртно издадените му 
лекции „История на българската литература“ (в четири тома, 1930–1936) са учебник 
за поколения български литературни историци. Представеният тук текст е некролог, 
който Борис Йоцов пише след ненавременната смърт на неговия учител. Изтъкват се 
концептуалната основа на работата на учения, нейният обхват и значимост. В годините 
след 1927 г. самият Борис Йоцов се ангажира с посмъртното събиране и издаване на 
редица текстове на Боян Пенев в това число и лекциите му в четири тома (бел. ред.).

 2  възмога (остар. книж. поет.) – възмогване (бел. ред.).
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големите избраници на духа. Усреден и углъбен3, той не търси пряк досег 
с публика, а мечтае да заживее с идеите си в душата на нейните самотни 
първенци. От своето уединение рядко излиза, за да прави набеги4, но изле-
зе ли – бива безпощаден, в смела и открита борба. В ревнивата отбрана на 
своите убеждения и възгледи никога не унизява достойнството си, стара-
ейки се да не се увлича от крясъка на уличната стъгда5. Съзнавайки цената 
на своето превъзходство и в личните си отношения, и в литературните си 
изследвания, той обикновено изявява скромност. Ала винаги зад нея личи 
гордост на собствено достойнство, което понякога направо се изразява в 
сарказма и иронията му, в острия тон на речта. Неговите възгледи често 
изненадват, извикват несъгласия, дори дразнят със своята безусловна 
категоричност и смела доказателност6, но той е спокоен, защото има дъл-
бока вяра, че истината дига своето знаме в неговия лагер. Ето защо той 
следи с будно око литературния живот на нашите дни, но от висината на 
своето мъдро спокойствие той се спира само на най-значителни негови 
прояви, отвратен от грубите му нрави.7 Тъй като знае да прави разлика 
между външния преходен блясък и съществената тайна вечност. Затова 
можем да кажем, че и в самотността си взима живо участие в идейните 
борби на своето време, бидейки убеден, че плодовете на тихата дейност 
са най-добрите копия на литературната арена. Не е чудно тогава, че обича 
да възлиза не само по върховете на Рила и Балкана8, но и по висините на 
световната поезия.9 Там го мами не само умът на учения, който иска да 
познае известна истина, но и сърцето на жадния пътник, който копнее да 
бъде по-близко до Бога. Само за нашата литература в миналото, като неин 
историк, който иска да я възпроизведе с всичката ѝ пълнота, той има по-
друго отношение – спира се и на второстепенни факти, ала основната му 
склонност остава съща: чрез системна подготовка да възлезе по-лесно до 
върховете на литературното развитие, до най-високия връх  българския 
национален дух.

 3 углъбен (остар.) – вглъбен (бел. ред.).
 4 набеги (от рус.) – набези (бел. ред.).
 5 стъгда (остар.) – площад (бел ред.).
 6 доказателност (рус.) – доказателственост (бел. ред.).
 7 Интересите на Боян Пенев наистина са съсредоточени в значимите автори на миналото 

и настоящето, като той открито се противопоставя на популярните форми на литера-
турата в статия като „Литературата около „Българан“ (1907), но и на различни форми 
на литературна недобросъвестност – вж. статията „За литературния плут“ (1922) (бел. 
ред.).

 8 За пристрастието на Боян Пенев към планината съдим по някои фрагменти в дневника 
му. Вж. Пенев, Боян. „Дневник. Спомени“. София: Бългаски писател, 1973, с. 77-79. 

 9 Боян Пенев подготвя изследвания за значими автори от европейските и славянските 
литератури като Адам Мицкевич, Хуго фон Хофманстал, Юлий (Юлиуш) Словацки, 
Николаус Ленау, Александър Пушкин и др. (бел. ред.). 
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Няма съмнение, че тия особености на характера му имат вътрешна 
обосновка и в неговия индивидуализм и естетизъм. Горда и суверенна 
натура, той жарко брани своята независимост, отстоява я често до 
крайност, увлечен от стихията на своя страстен темперамент. Формирал 
мирогледа си в атмосферата на индивидуалистични настроения у нас, 
възпитал се при самите източници на ницшеанската идеология, той 
познава сладостите и горчивините на духовната власт, обаче е достатъчно 
разумен да знае кога да обуздава своята личност. От друга страна, 
запознат добре с основните въпроси на естетиката, в тяхната история и 
в тяхната същност, той умее да не стига никога до безплоден догматизъм 
и безсмислен формализъм. Затова тия качества у него са едни от най-
плодотворните, както за самия му характер, така и за самото му дело. 
Оттук иде неговата любов към необикновените и силни личности, както в 
живота, така и в литература. Така ще си обясним защо той като литературен 
историк не познава безлична и механическа еволюция, защо се старае 
да изобрази преди всичко големите фигури на нашето Възраждане10 
и на нашата съвременност11, защо се увлича и от ония чужди писатели, 
които изобразяват или величаят хероичната воля. Затова и в ярките 
индивидуалности на нашата литература вижда най-големия ѝ капитал, 
най-сигурния залог за нейния успех. Така ще обясним и склонността му 
към психологическия метод в историко-литературните му изследвания,12 
желаейки да се домогне до личността на писателя. Чрез естетическите си 
анализи той търси пак тая личност. Затуй и формалният метод иде да 
му отвори пътя към сърцето на поета. Жадното търсене на ценности в 
литературата, както и строгата преценка към творения и творци, са тяcно 
съчетани с култа му към формата. Неговата художествена природа се 
стреми да превъзмогне винаги крайностите на индивидуализма, особено 
в грижата му да се освободи от всека субективност в отношенията си към 
лица и изкуство. Успява ли, самовярата13 в собствената непогрешимост 

 10 Редица са изследванията на Боян Пенев върху българската възрожденска литература, 
сред тях най-пространни са тези, представени в книгите му за Паисий Хилендарски 
(1910), Г. С. Раковски (1917), П. Р. Славейков (1919), Добри Чинтулов (1922), Любен 
Каравелов (1926), Христо Ботев (1926) (бел. ред.).  

 11 С оперативна критика Боян Пенев се занимава предимно в началото на творческия си 
път, като сред текстовете му се открояват тези, посветени на произведения на Яворов 
(бел. ред.).

 12 Употребата на този метод личи най-вече в изследванията му, посветени на отделни ав-
тори. В тези текстове като източник за изследване на творчеството нерядко се приема 
биографичния път на поетите и писателите – вж. напр.  очерците за отделните автори 
в публикуваните лекции на автора. Още през 1907 г. в дневника си Пенев казва, че 
критикът трябва да се „вживее в психиката“ на писателя. Вж. Пенев, Боян. Дневник. 
Спомени. София: Български писател, 1973, с. 53 (бел. ред.).

 13 самовяра (рядко) – вяра в себе си, самоувереност (бел. ред.). 
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крепне. Но трябва да се изтъкне, че той изобщо има чувство за граница и 
мярка.

Към това го води неговият критицизъм, емпирически и рационален 
– толкова силен, че ако не знаеше поначало неговите възможности и 
предели и ако не го коригираше с вяpa в силата на живата интуиция, би се 
разразил във формите на краен скептицизъм. Така с него той придобива 
най-бляскавите си качества на учен, защото най-напред той сам изпитва 
острието на неговия меч. Нему той дължи както строгостта и ясността на 
своя метод, бистротата и проникливостта на анализа и обясненията, така 
и смелостта, сигурността и определеността на своите обобщения. Затуй 
обективността на учения никога не напуска Бояна Пенева. Критичният му 
ум му подсказва да не бъде роб на научните похвати, да бъде самостоен, 
винаги да се съмнява, докато не намери доводи и факти, за да стигне 
истината; да, борави така изкусно и внимателно със сравнителния метод, 
да бъде предпазлив, затова и бавен в изследванията си. Ала той не само 
знае да издирва истината за себе си, но може да я вижда и у другите и да 
я признава. Затова има смелост да отхвърля някои стари твърдения, да 
поправя някои схващания и възгледи, има достатъчно сила да не взема на 
кредит чужди мнения, притежава култивиран усет да полага на преоценка 
ценностите в нашия литературен и обществен живот. И можем да бъдем 
убедени, че в делото му няма да се намерят груби, основни или съдбоносни 
грешки. Само страстният му темперамент може нявга14 да го увлече, 
но тогава най-непосредно и най-внушително се разразява стихията на 
неговата критическа природа. Тя е толкова силна и строга, че едва ли не е 
единствена досега у нас.

Тъкмо тоя критицизъм, който го спасява от крайностите на 
индивидуализма, подхранва неговия възвишен демократизъм и 
национализъм. На пръв поглед като че ли тук има някакво противоречие. 
Ала то не би изглеждало толкова странно, ако се знае, че неговият 
демократизъм е по-скоро без нерви и кръв, отвлечена идея, която лесно 
води към национализъм. Той не може да се откъсне духовно от народа, 
защото няма никаква нравствена цена тогава неговото дело. Оттук се 
обяснява до известна степен неговата обич към народното творчество15. 
Тук се корени и симпатията му към движения, които имат масов ха-
рактер и неоспоримо историческо значение. Нашето богомилство, 
което е първото манифестирано съзнание на българската маса; наши-
те въстания, в които се разкрива волята на това съзнание да се изменят 

 14 нявга (остар. диал.) – понякога (бел. ред.).
 15 Интересът на Боян Пенев към народното творчество личи в различни негови изследва-

ния върху литературни произведения (вж. напр. първия том от „История на българската 
литература“), но се срещат и самостоятелни текстове като отзива „Нови преводи на 
български народни песни“ (1920) (бел. ред.).
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условията на неговото външно битие; нашето възраждане, националните 
и политически борби, които ся ярка проява на българския дух, за него са 
ценни явления на миналото. Всъщност това е скритият индивидуализъм 
на една колективна личност. Демократичният характер на нашето 
възраждане и на нашите национални борби, за изучването на които той 
полага всичката си трудоспособност и любов, той изтъква както в курса 
си по история на новобългарската литература16, така и в монографиите 
си17, като се стреми винаги да посочи връзката между личност и среда, 
използувайки най-грижливо социологическия метод.18 Сам служител на 
своя народ, и то от характера на тия, които с такова умение възкресява от 
миналото, той винаги има будно гражданско съзнание, жива обществена 
съвест, макар и да не принадлежи към никоя политическа групировка. 
Тая съвест най-ясно говори в ония негови трудове, които напечата през 
размирните години, когато на Беласица и при Черна българският народ 
воюваше, за да отмени проклятието на своята съдба. Тогава с академична 
доказателност, без да изменя на своята природа и на своите научни убеж-
дения, защищава народа си срещу чужди нападки, брани национални 
права, порицава алчни външни домогвания, посочва поука от миналото. 
Той, който неведнъж, макар и с болка, кори някои черти от характера 
на тоя народ! Разбира се, не за да го обиди, а за да го види по-съвършен. 
Защото знае ценното в неговия характер, и тъкмо него търси в творенията 
на нашите писатели. Тук не търси вече връзките между време и личност, 
а по-трайните и вечни звена между народ и творец. Тъй като само крепък 
национален дух може да даде дело от по-високо културно значение, което 
би прехвърлило пределите ни родината и на вековете. И не се страхува от 
влияния – силен ли е нравствено един народ, винаги ще остане девствен 
за своята основна същност. Затова и в литературната си история той иска 
да долови и отрази блясъка на националния гений.

Ала всички тия качества на човека и учения не биха имали толкова 
голяма цена и привлечимост19, ако не се проявяваха в светлината на 
най-чист идеализм, философски и практически. Той имено придава на 
личността му особено обаяние, а на делото му – вътрешна крепкост20 
и мощ. Лишен от най-елементарен практицизъм, той няма чувство за 

 16 За първи път „История на българската литература“ в четири тома излиза през 1930–1936 г.
 17 Приживе Боян Пенев издава 12 книги, сред които се отличават монографичните му 

изследвания „Начало на Българското възраждане“ (1916), „П. Р. Славейков“ (1919), 
„Битовите повести на Каравелов“ (1926) и др. (бел. ред.).

 18 Значимостта на социологическия метод Боян Пенев подсказва още в неговата значима 
статия „Посоки и цели при проучването на най-новата ни литература“ (1910), използва го 
в лекционния си курс (1930–1936), явява се ключов за неговата посмъртно публикувана 
студия „Увод в българската литература след Освобождението“ (1942) и др. (бел. ред.).

 19 привлечимост (рядко) – привлекателност (бел. ред.).
 20 крепкост (книж.) – устойчивост, сила (бел. ред.).
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материални блага, макар и да има възможност да ги притежава. И затова 
му се нравят и затова цени такива писатели и поети, чието творчество, 
ако не е в основите си идеалистично, то поне да насочва и издига към 
висок нравствен идеализъм. Ето защо той иска да се превъзмогне – 
в живота и литературата – българският реализъм.21 Затова радее за 
повече спиритуализъм22 в живота, за повече нравствена и художествена 
култура. Тук, в съдържанието на неговия мироглед, в който нравствено-
религиозният момент е извънредно силен, се съзира най-благотворното 
влияние на славянските литератури върху него, особено на полската и 
руската23. Това е едно от най ценните придобития на учения, който с така-
ва страст се приобщава към най-великите представители на славянската 
поезия, че до края на живота му, в мистичния пламък на сърцето, дето 
поезията става музика, трептят отраженията на техния дух, за мнозина 
навярно ще бъде чудно – едничката книга, която остава при него край 
леглото му до последния му жизнен трепет, беше евангелието, с кръст 
върху него. И не от страх или малодушие. Може би с него е искал да победи 
смъртта, която хвърляше своята сянка върху лицето му, за да му напомни 
пътя към вечността, лоното на мировата душа, нашата предвечна майка.

Такъв Боян Пенев не може да не се открои върху фона на своето време 
като една от най-ярките фигури под българското небе. И ние, които 
живеем със страстите на днешния ден, не можем да обгърнем образа му 
в истинска пълнота, в пълна светлина. Ала подвигът му, който оставя 
дълбоки следи в основата на културния ни живот, върху целината на 
нашата научна и критична мисъл, отваря със заветите си един прозорец 
към бъдещето – за тия, които ще дойдат и ще потърсят в миналото на своя 
народ смисъла на българската съдба. И те, жестоките, но справедливи 
съдници на историята, сигурно ще намерят повече от един учен, повече 
от един критик, от един есеист, – ще видят един учител на народа, който 
далече от суетата на света търси прозренията на дедите и чертае пътя на 
развитието му към културен подем и нравствен възход, при завоеванията, 
които е постигнал геният на човечеството. Те ще намерят поука, 
назидание и пример. И ще се преклонят, както днес ние, пред верния син 
на земята, която го откърми, пред непобедния воин на светия дух.

 21 Тук Борис Йоцов има предвид най-вече статията „Основни черти на днешната ни лите-
ратура“ (1921) (бел. ред.).

 22 спиритуализъм (от лат.) – духовност (бел. ред.).
 23 По-горе вече бяха споменати имена от полската и руската литература, към които 

Боян Пенев има научен интерес – Юлий (Юлиуш) Словацки, Адам Мицкевич, Хенрик 
Сенкевич, Александър Пушкин и др. Изследователят се занимава с руското влияние в 
България и с различни аспекти на българо-полските отношения (бел. ред.).
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Македонски преглед: Списание за наука, литература и културен живот, 
 Год. V, 1929, № 4, с. 144-148

МАРИЯ МИЛЕТИЧ-БУКУРЕЩЛИЕВА 
„МАКЕДОНИЯ В БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ“ 1

Македония, люлката на българската и славянска култура, земята на 
св. Климента и Самуила, зората на нашето Възраждане, огнището 

на Илинденското въстание, днес голгота на световната съвест, винаги – 
от възникването на българската държава до покорението ѝ от турците, от 
търновската катастрофа до епопеята на Шипка, от Сан-Стефано до наши 
дни – се е съзнавала и е била съзнавана като неразделна част от българ-
ския национален организъм. Нищо чудно, че след Освобождението и след 
Берлинския конгрес тя се явява, заедно със свободната своя посестрима, 
носителка на идеала за Сан-Стефанска България. Първият бунт срещу 
Европа през 1885 г., когато става Съединението между Северна и Южна 
България, и вторият срещу нея и срещу Турция през 1912 г., и третият 
– срещу Сърбия и Европа, са най-смелите устреми на българския народ 
за реализация на тоя идеал. Минали почти половин век, в ново време в 
борба за своето национално съзнание, България, Македония, заклели в 
кръвта на своите синове съдбата си, остават да живеят в светия си копнеж 
по духовно единение, при все че над тях се дига2 в грозна закана меч. И 
ако българският народ се връща пет–десет години назад, за да подхване 

 1 Б. Йоцов дава висока оценка на антологичната книга, подготвена от М. Милетич-
Букурещлиева, с убеждението, затвърдено и със заглавието, че дава възможност да 
се види „образа на Македония в българската душа“. Йоцов е впечатлен от обхвата 
на замисъла и материала, от сполучливия  опит да се обхване българската поезия от 
Кримската война през XIX век до ново време, да се дадат примери с поетически творби 
от Д. Миладинов и Р. Жинзифов до  И. Вазов, К. Христов, П. Яворов, Й. Стубел и др. За 
Йоцов е значимо осъщественото намерение да покаже в тази антология чрез  поетически 
творби съдържащата се в  нея  „една национална идея – идеята за обединение и културен 
възход на българския народ“. (бел.ред.).

 2 дига (остар.) – вдига (бел. ред.).
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завещания от дедите идеал, то е, защото е дълбоко убеден, че още не е 
изпълнил своята историческа задача.

Духовният живот на България се е движил, движи се и днес под 
трагичния знак на Македония. Обяснимо е защо българската художествена 
мисъл е летяла винаги оттатък Рила и Родопи. Откак от 1845 г. насам 
зазвучава хубава българска реч, създават се толкова много песни, разкази 
и драми – излезли самостойно, в сбирки, списания, вестници – с толкова 
възвишени настроения и чувства, с устреми и надежди, с идеали за 
свобода, правда и човечност, сякаш цялата душа на народа от Тулча до 
Костур и от Видин до Цариград трепти в словото на българския поет. И 
поискате ли да видите образа на Македония в българската душа, трябва 
да надзърнете не само в поезията на Ив. Вазов, на К. Христова, но и в 
множество сбирки, списания и пр., в делото на знайни и незнайни поети. 
А това не всеки може да направи. Отдавна се налага една необходимост 
да имаме антология от песни за Македония. Тая необходимост запълня3 
със своя труд г-жа М. Букурещлиева.

Своя труд тя е замислила като образ на Македония в българската 
поезия4. Статията на Ив. Хаджов „Македония в песните на Вазов“ (срв. 
Иван Вазов, живот и творчество. Сборник за 50-годишния му юбилей 
под ред. на проф. д-р Ст. Романски. София, 1920, с. 195-212) и на Йорд. 
Бадев „Македония в българската поезия“ (срв. Златорог, г. III. 1922, кн. 
3–4, с. 180-200), като специални изследвания, не са достатъчни за гоне-
ната от нея синтеза. Така ще си обясним защо тя си поставя по-сложна 
задача – да даде чрез критична и библиографска студия, от една страна, а 
от друга – чрез подбор на стихотворения от български автори образа на 
злочестата българска земя в българското поетическо творчество. Затова 
и антологията ѝ (с. 81-226) се предхожда от литературната студия „Маке-
дония в българска поезия“ (с. 3-22) и от библиографския преглед „Песни-
те за Македония“ (с. 23-72). Вгледате ли се в нейното дело по-внимателно, 
веднага виждате колко трудности е трябвало да преодолее, каква воля за 
работа е било необходимо да прояви, долавяте с каква добросъвестност и 
любов пристъпя към изпълнение на своята задача. И не само това – дола-
вяте подготовка, знание и умение, култура и вкус. Не е лесно да се пребро-
ди през подмолите на суровия материал, да се подведе в ред и законност, 
да се характеризира неговото вътрешно битие, да се изберат, с оглед на 

 3 запълня (остар.) – запълва (бел. ред.).
 4 Амбициозната задача на М. Милетич- Букурещлиева е  оценена от Б. Йоцов в избора 

на избраната от нея структура на изданието, с която надгражда направеното до този 
момент от Ив. Хаджов и Йорд. Бадев. Той акцентира върху литературноисторическата 
студия за мястото на Македония в българската поезия, която има обобщаващ смисъл. 
Вниманието му е насочено и към специфично библиографския текст „Песните за 
Македония“, който запълва една липса  до този момент (бел. ред.).
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определен план, най-хубавите моменти от него, да се подложи изобщо на 
критика, обработка и преценка. Сигурният път, избран от Букурещли-
ева, самоувереността в работата подсказват и заетото от нея критично 
отношение към своя труд. Ако в библиографията си сама признава, че 
може да има непълнота, че би трябвало да се спре и върху стихотворени-
ята, обнародвани във вестниците, то в смисления и хубаво написан увод, 
гдето разглежда основните мотиви в песните за Македония – земя, борба 
за свобода, синове на злочеста майка, робска неволя – тя цели не само да 
обрисува образа на една измъчена страна, но и да оправдае вътрешната 
постройка на своята антология, нейния ритъм, началата, от които 
изхожда при подбор и наредба на материала. Не можем да не се съгласим 
с правилната насока на погледа, с изходните положения при замисъла на 
труда, с решението да се приложи историчен с естетичен принцип при 
избора на творенията, както и със самата разпредялба5 на материала. 
Може би една засилена хронология при подредбата на отделните късове 
във всяка част от антологията би дала по-пълна представа за връзката 
между събитията, обществените настроения и поетическата мисъл в 
страната.

Букурещлиева успешно обединява всички творби в книгата си, 
като подчертава в нея една национална идея – идеята за обединение и 
културен възход на българския народ. Тя добре прониква в нашето 
поетично творчество, като схваща, че македонската земя е мамила със 
своя тайнствен зов българското сърце, че природата  – било като картина, 
било като образ или символ на несретна съдба, е възпроизведена вярно 
и сполучливо. Мистичната връзка между българската и македонска земя 
е изразена в отношението на поет към нашите реки и морета – Вардар, 
Струма и Марица, Бяло и Черно море, със символи на целокупната 
българска родина. Проявява ли се това отношение в патриотичен възторг 
или в елегична резигнация6, винаги в него трепти жива сърдечна струна – 
най-интимните помисли и блянове на българската душа. Мъката в копнежа 
по тая земя е несравнима със страданието в устрема за освобождението ѝ. 
Борбите за освобождение, за защита на българското име и на българската 
реч изтъкват не само хероичната, но и нравствено възвишената воля на 
нашия народ да занесе правда и човечност там, гдето е разпънат на кръст 
Христос. Тук се крие и оправданието на кървавата борба на насилието и 
войната като неизбежно средство за постигане на велика благородна цел. 
Не завоевание, не алчност за чужда земя, а помощ за страдащия брат, любов 
към ближния, оскърбен и унизен от една несправедлива и жестока власт. 

 5 разпредялба (остар.) – разпределяне (бел. ред.).
 6 резигнация (лат.) – чувство на примирение пред съдбата, безропотно приемане на нещо 

(бел. ред.).
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Българската експанзивност не би могла да намери по-добър защитник в 
своите нравствени основания от песента на българския поет. Волята за 
победа, така характерна за всички наши борби, намира своя висок израз в 
избраните личности на народа,  проявяващ се чрез тях в своя историчен 
живот. Затова и Букурещлиева гледа да подбере ония песни, в които сияе 
образът на някоя светла личност, в които е изтъкнат българският култ 
към хероичното7. Хероичното е почувствано от българските певци като 
своеобразен трагизъм. То е вечно в безпокойство и движение, винаги е 
с възвишени и благородни устреми, орисано е да постига идеала и да го 
губи, когато заспива на своите лаври. Докато емоционалната му сила е 
неудържима, волевата му мощ изпада неведнъж на изпитание.  

Народ, който вярва в избраните си личности, вярва и в себе си. Така се 
постига в душата му синтез между индивидуално и колективно. Масата е 
духовно обединена около тия, които изразяват нейната собствена душа. 
В свръзка8 с българския хероизъм стои и българското страдание. То не  
е съзерцателно, а дейно. То не сломява, а облагородява и окрилява. Не-
говата формула намери Пенчо Славейков – гордото страдание, че грее 
величие в човешката неволя. Затова и антологията завършва с песни на 
робството, в които горчивият плач, сподавеният стон се смесва с упори-
тия гняв и смъртната закана, със суровата и мрачна надежда в кървавата 
зора на утрешния ден. В роба не е загаснала волята за живот. Не отчаяние, 
надежда е пътеводната му звезда!

За да разкрие успешно главните мотиви в поезията за Македония, 
целия ѝ емоционален, образен и идеен свят, г-жа Милетич-Букурещлиева 
смогва да подбере не само най-характерното, но и да спази при избора 
на стихотворенията, доколкото ѝ позволяват условията, известно 
съотношение между представените в антологията автори. За да се види 
с какви чувства и настроения, с какви надежди и страдания е живял 
българският народ от Кримската война насам в началото на втората 
половина на XIX век до днес, значи в продължение на осемдесет години, 
тя подбира оттогава досега 130 къса от 45 автори. При това, представя 
автори от Тракия и Мизия, но не забравя и от Македония, или родени в 
България, но с македонски произход. Така че за възторзите и страданията 
на Македония пеят и нейни синове като К. Миладинов, Райко Жинзифов, 
Трайко Китанчев, Хр. Матов, Хр. Силянов, към които се подреждат и певци 
от по-младото поколение – Любомир Весов, Л. Димитров, Владимир 
Ковачев, Никола Джеров, Магда Минева. Всички са добре представени 
изобщо. От старите са поместени едно или две стихотворения, а от по-
младите, бидейки по-обилни в творчеството си, по няколко. Така, Хр. 

 7 хероичното (книж. остар.) – героичното (бел. ред.).
 8 в свръзка (остар.) –  във връзка (бел. ред.).
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Силянов е застъпен с 12 къса, най-много след Вазова, Л. Димитров – със 
7, Ковачев с 6, Н. Джеров – с 5, Магда Минева – с 3, Весов – с 2. За поетите 
от Мизия и Тракия е характерно обстоятелството, че от П. Р. Славейков 
до Йордан Стубел, независимо от школи и посоки, всички остават верни 
чеда на земята, която ги е откърмила, всички носят в душата си образа на 
Македония. Най-добре са представени, поради това, че са писали повече 
от други на патриотични теми, Ив. Вазов с 23 стихотворения, Кирил 
Христов с 9, Хр. Цанев-Борина с 6, Л. Бобевски с 4, К. Величков и Ст. 
Чилингиров – с по 3. Славейковият кръг е застъпен слабо, обяснимо 
защо, като се знае неговата естетика. Освен П. П. Славейков, който има 
в антологията само една балада, тук е П. К. Яворов с 5 стихотворения. 
Модернистите са застъпени с по 3 творения – Т. Траянов, Н. Лилиев, Л. 
Стоянов, Тр. Кунев, и с по 2 Д. Дебелянов. Багряна е представена също с 3 
работи. Други автори като  Ал Балабанов или Вл. Хр. Пеев – с по една песен. 
В тая верига Букурещлиева е вчленила с едно или две стихотворения–
обикновено и имена на случайни певци, и то с пълно основание, щом не 
държи строго на естетичния принцип. Тъкмо работите на такива поети 
най-добре изясняват не само влиянията на големите певци, но и духа на 
времето, настроенията на масата, насоките на обществената мисъл. Не 
бива да се забравя още, че не са малцина и ония, които могат да напишат 
хубави стихотворения, без да оставят име на малки или големи поети.

Цялата книга е израз на идеята за родината, която пламва в българската 
душа от времето на Паисия, която преминава през синора на 1877/1878 г., 
през възторга и громола9 на 1912–1912, за да се върне днес отново при 
нас, обагрена с кръвта на хиляди български синове и да търси нови свои 
херои. Днес повече от всякога, когато българската родина е разпъната на 
кръст, тая идея става знаме на мнозина. Но не бива само да се опиваме от 
звънки  и бляскави слова, не бива само да съзерцаваме и да се надяваме, 
а трябва да се отдадем на целна10 и плодна11, упорита и смислена работа – 
над нашите души. Всеки българин, бил той от бреговете на Дунава, на Ма-
рица или Вардара, трябва да се подготви, да се възпита,  да се пресътвори 
да бъде бранител, воин на българското слово. А това значи, да се възмогне 
така високо в своето съзнание, че да схване българския национален въ-
прос не само като социален, но и като етичен, въпрос не само за свобода, 
но и за правда и човечност. И когато на юг, до Костур, и на север, до Днес-
тър, се раздвижва българският народ за своите права, трябва да бъдем 
силни не само като българи, но и като люди12. Вътрешно трябва да се въз-

 9 громол (книж.) – грохот, трясък (бел. ред.).
 10 целна – от цел, т.е. съзнателна, целенасочена (бел. ред.).
 11 плодна – плодотворна (бел. ред.).
 12 люди (книж.) – хора, човеци (бел. ред.). 
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вишим и просветлим, за да схванем, че тоя, който воюва против народа, 
въстава не само срещу духа на историята, но и срещу висшата световна 
справедливост! И воювайки за народ, ние воюваме за правда Божия. Затова 
книги като „Македония в българската поезия“ не само идат да напомнят 
за един мир13 от радост и скърби, от копнежи и устреми, от блянове и 
идеали, не само да подчертаят едно духовно единение между свободни и 
поробени българи, но и да изпълнят благодатно свое предназначение да 
приобщават днешните поколения със заветите на миналите, да държат 
духа винаги буден, зорък и светъл в служба на възвишен идеал, да всаждат 
надеждата в изгрева на свободата, правдата и човечността. Приеме ли се 
радостно, сгрее ли сърцата, окрили ли душата, г-жа Букурещлиева може 
да бъде доволна, че трудът ѝ е изпълнил своята благородна цел.

 13 мир (книж.) – свят (бел. ред.). 
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Литературни новини: Седмичен вестник за литература, изкуство и  
науки, Год.II, 4 октомвриш 1928, № 7, с.3

МИЛКО РАЛЧЕВ. САНТИМЕНТАЛНИ ПЕСНИ, СОФИЯ, 
19281

Някога Ив. Вазов възслави Италия, вдъхновен от нейната природа, от 
изкуството ѝ, от нейните гении; К. Величков почувства по-дълбоко 

поезията ѝ, нейната живопис и архитектура – антична, средновековна и 
ренесансова; К. Христов със стихията на своята разгулна и буйна чувству-
телност грабна от живота под нейното небе няколко свежи и ярки тонове 
на южна еротика, а Пенчо Славейков, който съжалява, че е минал най-ху-
бавите дни на своята младост в хладната и мрачна Германия, намери там 
вечна радост за своята елински жадна душа, за да прати от Лаго ди Комо 
последен привет на „свещената земя“, която той възпя в „Кървава песен“. 
От Балканската война насам общението на наши поети с душата на Ита-
лия, с душата на нейните творци, сякаш пресъхва. Константин Мутафов, 
автор на няколко драматични игри, преводач и на италиански прозаици, 
както и Ненчо Илиев-Сириус, страстен поклонник на Мусолини, не ос-
тавят в своето творчество следи от по-дълбоко общение с поезията на 
днешния Рим. Не остави следи от такова общение и рано отминалият Д. 
Хр. Максимов, който лекува във Флоренция по-скоро своята болна гръд. 
Едва след като заглъхнаха огнените гърла на юг, италианската традиция в 
нашата литература се подема отново от млади сили. За нея се отваря път 
не само от експанзивната политика на днешна Италия, не само волята на 

 1 Този отзив на Б. Йоцов е публикуван в рубрика „Книги“.  Рецензията разкрива критичното 
отношение на Йоцов към най-ранното представяне на поезията на М. Ралчев още като 
студент  по история на изкуството във Флоренция с книгата „Сантиментални песни“. 
Подчертава, че притежава „издвестна вкусова култура, артистична природа, лиричен 
темперамент“. Поезията му  продължава темата „Италия“, позната от класически творби 
на изявени български писатели, без да я разкрива в дълбочина.  Б. Йоцов е категоричен, 
че поетичната книга на М. Ралчев „ не носи съкровища, не открива зряла поетическа 
индивидуалност, но посочва нови възможни струи в нашата поезия, моменти за въз-
можно развитие“ и все още се домогва „до свой стил“ (бел.ред.).



255

Рим да разкрие своите културни съкровища пред света, но и жадната душа 
на културна България за нови хоризонти. От по-младите наши културни 
дейци заслужава да споменем Фани Попова-Мутафова, чиято италианска 
култура се чувства и в нейния разказ. Напоследък се налага на нашето 
внимание и друго име – Милко Ралчев. Млад студент по история на из-
куството във Флоренция, градът на вдъхновението и на вечната прелест, 
който кърми душата си с поезията, живописта и архитектурата на итали-
анския творчески гений, жаден за духовна възмога, и откъдето ни праща 
топлите ласки на една чужда култура – с преводи от Леопарди, Фосколо, 
Голдони, Алфиери, Гоцано, Папини.

И неговите „Сантиментални песни“ сякаш не могат да се откъснат от 
културната атмосфера на Италия. Разбира се, преки влияния от тамошни 
поети не могат да се посочат. Но характерно е, че много от песните на 
Ралчев се зараждат и зреят под лъчите на чужди поетически слънца. Но 
още по-характерно е, че тоя младеж, който не може да се освободи от 
вкуса на своята генерация, неведнъж издава, че душата му е топлена и 
от наши поети – Пенчо Славейков, Димчо Дебелянов, Николай Лилиев. 
Откъдето и да се вдъхновява, най-близката му остава засега поезията на 
романтизма и неоромантизма. Затова и сбирката му е в тона на есенна 
здрачна вечер, която стене под купола на флорентиската катедрала. Без 
жизнен опит, той не може да бъде разнообразен. Наистина, желанието 
му да бъде такъв, не стига. Стреми се да даде кръгова постройка на своя 
поетически храм, но е слаб архитект. „Беседи“, „Романтично страдание“, 
„Откази“, „Непозната“ – това са кръговете на неговото страдание, на не-
говите живо предчувствани мотиви, без да бъдат вътрешно оправдани и 
изяснени. Толкова кръгова, а колко малко мотиви! Във всеки случай пох-
вална е жаждата му – да не поднесе на читателя само сбирка, но и жива 
поема на своето наивно сърце.

Сантиментални песни? Сега, в нашето време на вълча охота? Не може-
те да не се усмихнете. Но после се замисляте над една странност: авторът 
се раздвоява на творец и ценител, на наблюдаем и наблюдател; оглежда 
се в тихите води на своята поезия, сепва се и си казва: аз съм романтик. 
Закъснял и ненужен, като стара запрашена от времето вещ. Но той е с 
гордо съзнание: сам иска да се представи, че иде от друга страна, че жи-
вее в друг свят, че копнее по друга родина. Прочетете „Човек от друго 
време“, „Отричания“, „Старите поети“, „Моята песен“. Радвате се, че не 
се открива като странен и ограничен индивидуалист. Действителността, 
наистина, му тежи, споменът е едничкият балсам на сърцето, прашните 
албуми на минали радости и скърби са извор за жизнена и поетическа 
наслада, душата на мъртвите е спасителната лодка на неговите мечти. Ся-
каш едничката му връзка с живота е жената – но и тя е мадона, среднове-
ковна по-скоро, а не ренесансова, която излъчва тиха благодат на молитва 
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в старинен манастир. И защо тоя младеж ви говори за сплин2? Каква е 
тая умерена кръв, която не ламти за ябълката на греха? Бихте очаквали 
да бъде по-отзивчив на възгласите, които му праща неговата младост и 
неговото време – да бъде по-скоро футурист, експресионист, свръхреа-
лист. Виждате – той прави от живота си поезия. И затова долавяте, бихте 
казали, поезията на неговия живот, отколкото живота на неговата поезия. 
Дали тук зее черната паст на нерадостна, да не  казваме трагична съдба? 
Чуваме трепет на разгалена душа, която обича живота, но не търси него, а 
неговата поезия, и то – в неутоления копнеж по жената, на чието сърце би 
поискал да бъде рицар, ако не би се видял смешен, и в – западното сред-
новековие. „Сами“, „Вяра“, „Романтично страдание“, „Отказ“ са жертве-
ните пламъци на неговата любов. Отричане от света и копнеж по вечната 
сеньора – изкусителка на мъжката плът – това са двете струни – и един-
ствени – на „Сантиментални песни“. Но тук, в критичното отношение на 
единия човек към другия у Ралчев, лежи и залогът за нов живот. Поетът 
тепърва би трябвало да се роди.

 Как се налага Милко Ралчев със своя израз, сиреч – с какви сред-
ства постига своя автопортрет? Не може да се отрече, че той прави не-
волно усилие да се домогне до свой поетичен мир, дори до свой стил. За 
жалост, индивидуалните гнезда в неговата поезия са доста незначителни, 
безсилен е да се отърси от реалните подбуди на своите чувства и настро-
ения, не е под знака на една изключителна съдба. Той е наивно непосред-
ствен, често – досадно сладкодумен, но затова пък на места трогва със 
сполучливия обрат или с благородния и дълбоко смислен образ. Той не 
иска да завладее чрез образа, да се промъкне в душата на читателя през не-
говото въображение, а тропа направо на сърцето му. Той иска да отключи 
сърцето с топла дума, която отдавна не сме слушали в нашата поезия. Но 
домогне ли се до прояснен и преглъбен художествен лиризъм, не успява 
да постигне изящество на израза, съвършенство и чистота на изречения 
тон. Бихте очаквали, че той ще се научи в страната на вечните изкуства 
на култ към формата, че ще добие по-жив усет за музиката на словото, 
краската и линията. Странно, той има толкова морни сетива. Има будно 
жизнено чувство, неутолено в своята пълнота, затова и очакващо в сладка 
копнежност на духа. У него има податки за класическа простота. Но за да 
се домогне до нея, би трябвало , би трябвало да се позамисли над пробле-

 2 сплин –  мрачно,  унило  настроение, тъга, униние. Понятието сплин е въведено  от 
Джордж Чейн в труда му „ Английска болест или трактат за всеки вид нервни болести, 
такива като сплин, видения, отпадане на сили, като ипохондрични и истерически раз-
стройства” (1733г. ) като обяснение за психосоматичните  проблеми на разстроения 
човек. Сплинът навлиза в литературата на европейския  романтизъм през XVIII в.,  а 
по-късно през XIХ  в. изразява меланхолното състояние на душата в творчеството на  
символистите, появявайки се в поезията на Бодлер (бел.ред.). 
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ма за своя стил и съзнателно да я потърси изпърво. Освен това – тя няма 
още своята жизнена подкладка: вътрешно богатство. Не умее да задър-
жа емоцията и да ѝ дава драматичен израз. Слабо модулира лирическия 
израз. От друга страна, не се стреми, или по-право, не се стреми винаги 
да постигне икономия в композиционната разработка на мотива. Вижте 
строфата му – невинаги е органично сцеплена. Стиховата му техника, 
вярно, не е дилетантска, но тя не стига; има нещо друго, повече от обик-
новена техника, която не е плод само на похватност – ритъма и мелодия-
та, които могат да носят белег дори на една лирична съдба. Така, Милко 
Ралчев пленява с някои отделни места, трогва с лирична задушевност, но 
не се домогва до цялостна, завършена и издържана песен. В „Сантимен-
тални песни“ подмамва човека, дори – ако искате, понякога и поета, но не 
и изкусника, не и художника на словото.

 Тая мъртва жътва на Ралчев, макар и неузряла още, може би не 
е излишна. Тя открива известна вкусова култура, артистична природа, 
лиричен темперамент. Тя обещава при воля за подвиг културна личност, 
която би могла да се наложи, под един или друг образ, в нашата книжни-
на. Тя не носи съкровища, не открива зряла поетическа индивидуалност, 
но посочва нови възможни струи в нашата поезия, моменти за възможно 
развитие. Един прозорец на юг, към италианската култура, който може да 
освежи нашата мисъл, поетична философска, културно-исторична. Ня-
кои се страхуват от прозорци към света, защото им е по-драг застоялият 
въздух под нашите схлупени стрехи, насочвайки поглед само върху огра-
ничената наша селска действителност. Забравят обаче, че за да бъдем до-
бри народници, трябва да станем страстни космополити. Милко Ралчев 
може да бъде – на дума и на дело – пионер на тази мисъл.
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Пенчо Славейков: Литературно-критически очерк. – В: Български 
писатели: Живот, творчество, идеи. Т. 1–6, под редакцията на  

М. Арнаудов, София, 1929, Т. V, 1930, с. 45-96

ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ1

Потекло и ранна младост. На 27 април 1866 г., година преди смъртта 
на Раковски2, когато на Запад се разпламва Австро-пруската война, в 

разгара на черковната борба в Цариград, на Петка Р. Славейков се ражда 
в Трявна пета мъжка рожба. Това е Пенчо Славейков. В глухия, откъснат 
от света градец, свит в пазвите на Балкана, минават неговите детски 
години. Често той си спомня за него, за реката, градините и лесовете, 
гдето трепти радостта му тогава, но най-често си спомня за гордия Бал-
кан. И когато в 1875 г. на път за Стара Загора, в 1877 г., бягайки оттам за 
Трявна и Търново, в 1879 г. на път за Сливен, се запознава с величието 
на Стара планина; когато в 1881 г. и в 1882 г. бива очарован от Средна 
гора и замаян от лабиринта на Родопите при Персенк; когато по-късно, в 
1884 г. или 1886 г., тръпне пред гледката, открила се пред него от Ком или 
от някой рид при Петрохан,  в сърцето му засяда дълбоко, за да не бъде 
заличен от времето никога, „величественият лик на гордите Балкани“3. 
И не само чара и величието познава Славейков. Балканът влияе, както 
върху толкова български дейци, поети и писатели, и върху развитието на 
неговата вътрешна природа. С гордото си величие, със своята девственост 
и хубост, той отхранва у него чувство за независимост, на волност, 
свобода, съдействува да се създаде бодрост и свежест на духа, упоритост 

 1 Този голям литературнокритически очерк на Борис Йоцов е включен в многотомната 
колективна история на българската литература, редактирана от Михаил Арнаудов – 
„Български писатели: Живот, творчество, идеи“ (т. 5). В изследването Борис Йоцов 
доразгръща тезата си от по-ранната си статия „Неволята у Славейкова“, като стъпва 
на широк литературноисторически и културологичен материал, чрез който извежда 
изключителните заслуги на Пенчо Славейков за българската литература (бел. ред.).

 2 Георги С. Раковски (1821–1867) – български революционер, поет, писател, 
историк от епохата на Възраждането. Той поставя основите на организираната 
националноосвободителна кауза. Автор на „Предвестник Горскаго пътника“ (1856), 
„Горски пътник“ (1857), „Българска старина“ (1865) и др. (бел. ред.).

 3 Стихове с подобна идея се появяват в девета песен на „Кървава песен“: „И смръщений 
Балкан, наситил гнявна мощ,/ застана пак сега величествен, спокоен…“ (бел. ред.).
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на волята. Още повече, когато Славейков носи в кръвта си здравината 
и бодростта на селската маса, на селските планинци дори. Неговата 
баба, по майка, е селянка колибарка. Майка му, Ирина Райкова, по баща 
произхожда от предприемчива търговска фамилия от Вишовград. Дядо 
му по мъжка линия, бащата на Петко Р. Славейков, е мървак4 от с. Якоруда, 
Мехомийско5, преселил се в тревненските колиби (срв. М. Арнаудов. Из 
живота и творчеството на Пенчо Славейков. Съвременник, г. I, 1921; Рачо 
П. Славейков, П. Р. Славейков. София, 1927). Ако от майка си Славейков 
наследява някои външни черти, ако изобщо наподобява външно нея, то 
от баща си той получава най-ценните особености в своя характер. Преди 
всичко, àко6 и родът на майка му да се зове Бюлбюлоолар7, защото в него 
се срещат певци, той наследява поетическия дар от баща си. От него по-
лучава също упоритостта във възгледите си, смелостта да брани своята 
духовна независимост, гордата си воля, склонността си към хумор и 
сарказъм, смисъл за еротичното в живота, усет за конкретна, образна реч.

Най-важното е, че чрез баща си Славейков още от ранни години 
долавя пулса на времето, на духовния живот у нас, преживява чрез него 
най-драматичните моменти от българската политическа история. Още в 
Трявна той слуша навярно от майка си покрай другите приказки и една 
друга – за своя баща, който далече при Босфора води борба за цял народ. 
Ако не помни славната 1872 г.8, когато е на шестгодишна възраст вече; 
ако не поразява въображението му бесилката край София в 1873 г.9 или 
голготата на Вола през 1876 г.10, той не може да не реагира на епопеята през 
1876 г. в Средногорието11, когато баща му е в опасност, на кървавия ви-
хър през 1877–187812 г., когато двуглавият руски орел разперва крила над 
Балкана, особено когато вижда пламъците на Стара Загора, когато бяга 
с майка, братя и сестри пред ужаса от настъпващите орди на Сюлейман 
паша13. Тринайсетгодишен, той помни баща си – водач на Скобелева14, но 
помни и оная случка, когато една късна вечер рови безмълвно с него пе-

 4 мървак – член на българска етнографска група, населяваща районите на Сяр, Валовища 
и Неврокопско (бел. ред.).

 5 Мехомия – старото име на град Разлог (бел. ред.).
 6 àко (диал.) – въпреки че (бел. ред.)
 7 бюлбюл (от тур. диал.) – славей (бел. ред.).
 8 През тази година се организира Общо събрание на БРЦК, Левски активно води своята 

дейност до залавянето си в края на същата година (бел. ред.)
 9 Става въпрос за обесването на Васил Левски (бел. ред.).
 10 Става въпрос за убийството на Христо Ботев (бел. ред.).
 11 Става въпрос за Априлското въстание (бел. ред.).
 12 Става въпрос за Освободителната война (бел. ред.).
 13 Сюлейман Паша (1838–1892) – турски офицер, който взима участие в Руско-турската 

война през 1877– 1878 (бел. ред.).
 14 Във времето на Руско-турската освободителна война Петко Славейков участва в 

разузнавателния отряд на ген. Михаил Дмитриевич Скобелев (бел. ред.). 
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пелищата на опожарения дом, за да намери там нещо от погиналото ду-
ховно съкровище – ръкописите на стария поет (П. Р. Славейков, Избрани 
съчинения. София, 1901). Тъй в робска България Славейков преживява не 
само тежки детски дни, но и хероичния патос на времето, опиянението от 
възкръсващата родина, силата и значението на идеала. Освен това, чрез 
баща си той се надъхва от предосвобожденския идеализъм, прониква се 
от почитта към просветата и културата, а чрез примерите на своята среда 
– с култа към личния подвиг. Това време изобщо той чувствува и вижда 
непосредно – в мощната фигура на своя баща. Отсам синора15 на 1878 г. 
Славейков преживява – пак чрез баща си – хаоса на домогващата се за 
самоуправа родина, àко и да носи оня духовен капитал, който се завещава 
на поколенията от появата на Г. С. Раковски.

Някогашният вожд в Цариград сега, в 1879 г., е просбописец16 в 
Търново, редактор на „Остен“17, чиновник в Сливен, който прави опит 
да развърне наново своята мощ, но бива заставен да емигрира в 1881 г. 
в Пловдив и да престои там до 1883 г. Тук, гдето е Петко Каравелов18, 
Алеко Богориди19, Ив. Вазов20 и К. Величков21, гдето се водят борби око-
ло проблемата за присъединение на Румелия към освободеното княже-
ство, Славейков вижда суровостта на политическия живот. Той помни 
как в 1881 г. полицаи грабват баща му от къщи, но като откровение зву-
чат в душата му казаните от него думи: „Кога отраснеш, бъди като баща 
си; не се бой от вълци!“ („Епически песни“. „Олаф ван Гелдерн“. София, 
1907). В Пловдив Славейков запомва едрата фигура и на друг – на Петко 
Каравелова. И когато в София от 1884 г. се разиграват или преживяват 
крупни политически събития, като Съединението от 6. септември 1885 
г., Сръбско-българската война през 1885, обезтроняването на княза Ба-

 15 синор (от гр.) – граница между ниви, ливади; межда (бел. ред.) 
 16 просбописец (остар.) – лице, което се занимава с писане на моли, жалби, заявления 

(бел. ред.).
 17 „Остен“ (1879) – сатиричен вестник, издаван от Петко Славейков (бел. ред.).
 18 Петко Каравелов (1843–1903) – български политик, член на Българското книжовно 

дружество и брат на революционера и писател Любен Каравелов. Неколкократно 
народен представител и три пъти министър-председател на България (бел. ред.).

 19 Александър Богориди (1822–1910) – политик, първи областен управител на Източна 
Румелия (1879–  1884), (бел. ред.).

 20 Иван Вазов (1850–1921) е виден български поет и писател. Автор е на някои от най-
значимите за формирането на националното ни самосъзнание произведения, сред 
които са одите от „Епопея на забравените“ (1881), повестите „Немили-недраги“ (1881), 
„Чичовци“ (1885), романът „Под игото“ (1894) и др. Пловдивският период на Вазов е 
много плодотворен (бел. ред.).

 21 Константин Величков (1855–1907) – български политик, писател и художник. Заедно 
с Иван Вазов издава „Българска христоматия“ (1884), редактира в. „Народний глас“, 
сп. „Наука“, сп. „Зора“. Автор на спомените „В тъмница“ (1899) (бел. ред.).



261

тенберг22 на 2. август 1886 г., бунта в Русе през 1887 г.23; когато от 1886 
г. до 1891 г. се закрепва диктатурата на Ст. Стамболова24; когато най-по-
сле вижда как баща му от 1884 г., получил тогава пръв удар, особено от 
1887 г. почва да гасне, след преследването и затварянето на сина му Иван25 
– у Славейкова, буден момък вече, крепне чувството на отвращение от 
нашия политически живот, расне ненавист към дивата сган, и кипи гняв и 
омраза към недостойните обществени вождове, към тираните на мисълта, 
долавя трагичното противоречие между личност и общество. Тогава, 
през 80-е години, се води и борба между консерватизъм и демократичен 
либерализъм, тогава се слагат и основи на българската политическа 
демокрация, чийто вожд е преди всичко баща му. Оттук и симпатията на 
Славейкова към П. Каравелова, в чийто дом той е бил обичан гост, оттук 
и неговите връзки с Демократическата партия у нас. Той ясно чувствува 
и контраста между вчера и днес, между 70-е и 80-е години, толкова важни 
за него, че определят неговия вътрешен образ.

Най-после искаме ли да си уясним ранните години на Славейкова, не 
трябва да забравяме и ония събития, които имат личен характер. Така, 
през 1879 г. почива братът му Райко26, който, по свидетелствата на живи-
те днес братя на Славейкова, е бил крайно даровит младеж, с несъмнен 
и рано проявен поетически дар. През това време Славейков чезне от 
тригодишна треска, през 1882 г. боледува от пневмония, през 1884 г. – от 
тиф. През същата 1884 г., 18-годишен гимназист в Пловдив, той заспива 
върху леда на пързалката, едвам бива съзван27 за живот, като води бор-
ба със смъртта цели три месеца (срв. д-р К. Кръстев, Литературни и 
философски студии. София, 1898 г.). Àко и спасен, той остава недъгав 
– „поразен в реч и ход“. Така през 1885–1886 г. той не може да пише, а и 
цял живот остава с трепереща ръка. Подвижният, живият, палав преди 
юноша сега бива скован в своята плът. До 1891 г. Славейков страда. През 
1887 г. баща му съобщава до едного от близките си, че Пенчо, който е 

 22 Александър Батенберг (1857–1893) – княз на Княжество България от 1879 до 1886 г., 
когато е принуден да абдикира. 

 23 Това е т.нар. офицерски бунт, организиран от офицери русофили след абдикацията на 
княз Батенберг (бел. ред.).

 24 Стефан Стамболов (1854–1895) – български революционер, държавник и поет. 
Участва в подготовката на Априлското въстание. От 1887 г. до 1894 г. е министър-
председател на България – време на потискане на опозиционните гласове и разрив 
в отношенията с Русия (бел. ред.).

 25 Иван Славейков (1853–1901) – български политик и преводач, син на Петко Славейков 
и брат на Пенчо Славейков. Кмет на София (1885–1886) и министър на народното 
просвещение (1901). Превежда от английски и френски (бел. ред.). 

 26 Райко Славейков (1861–1878) – син на Петко Славейков, който умира едва 17-годишен 
(бел. ред.).

 27 съзовавам (рядко) – призовавам (бел. ред.).
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при него в София, е нито по-добре, ни по-зле, а през 1888 г., че здравето 
му се подобрява, но бавно (Писма на П. Р. Славейков. Мсб. II (XX), 190, 
с. 211-21228). Славейков посещава болници и лечебници, гдето бива 
подлаган на физически страдания (срв. Делото по изгарянето на Денчо 
Тюфекчиев. София, 189629). Ходи да търси цяр за своята болка и във 
Виена през 1886 г., и в Париж през 1890, но напразно. Лекарите чакат да 
се прости с живота, близки и чужди си казват, че той е жив мъртвец (Ек. 
Каравелова, Съвременна мисъл, 1912, кн. IV30). Тия страдания на Славей-
кова го заставят да мисли, че е наказан и че едничкото освобождение е 
в гроба. „От 1883 до 1906, цели 23 години, поетът си е въображавал, че 
носи някакво31 наказание и страда“ („На острова на блажените“. София, 
191032). От своята болест Славейков излиза с възмогнат дух, прави от 
нея извор за поетическо вдъхновение, възвежда я в образ на пратена му 
свише неволя, като белег на съдбата, че го е възлюбила и го прави свой 
избраник. И както отбелязва навремето си К. Кръстев, тя оказва влияние 
върху творческото му развитие („Литературни и философски студии“). А и 
сам поетът неведнъж изтъква, че на своята неволя той дължи доста много 
в своето творчество. И наистина тоя физически фактор в творчеството 

 28 През 1904 г. Пенчо Славейков публикува писма на баща си в Сборника за народни 
умотворения, наука и книжнина (бел. ред.).

 29 Става въпрос за изданието на Илия Поплуканов и Димитър Тюфекчиев. „Делото на 
Илия Луканов, Тодор Тотев и Георги Цукев по обвинението им в измъчвание и горение 
Денчо Тюфекчиев, разгледвано в Соф. апелативен съд: Извлеч. от стеногр. протоколи“. 
София: Ив. Г. Говедаров, 1896 (бел. ред.).

 30 Спомените на Екатерина Каравелова за Пенчо Славейков излизат не в кн. IV, а в кн. VI. 
Цитираният фрагмент е на с. 404-405 (бел. ред.).

 31 Думата в оригинала на Пенчо Славейков е „някакво“. Вероятно става въпрос за 
типографска неточност (бел. ред.).

 32 Вж. „От 1883 до 1906, цели 23 години, поетът си е въображавал, че носи някакво 
наказание и страда.“ (Славейков, Пенчо. „На Острова на блажените“. София, 1910,  с. 
95) (бел. ред.).
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може да се проследи и в делото на X. Хайне33, Дж. Леопарди34, Байрон35, 
Пол Скарон36, да не говорим за Омира37, Милтона38, Козлова39 и пр.

Духовна възмога.  През това време, през 70-е 80-е години, Славейков 
крепне и духовно. Първоначално образование получава вкъщи. Едва в IV 
отделение постъпва в училище, гдето бива слаб ученик по смятане. Дори 
и по-късно остава слаб изобщо по аритметика. В Трявна, гдето имало 
тогава трикласно училище, той завършва в 1876 г. II клас. През 1877 г. 
учи в Стара Загора, гдето баща му е учител; в 1878 г. – в Търново, в 1879 
– в Сливен, в 1880 – в София, в 1881 в Пловдив, в 1885 – в София, гдето 
спира образованието му. Той не е прилежен и мирен ученик. Неведнъж 
бива пращан в по-долен клас, защото не знае френски или латински език 
и неведнъж пропада на изпит. Неведнъж бие другари и неведнъж бият и 
него. В бунта през 1884 г. в Пловдив той е с Н. Генадиев, Манушев и др. 
един от вождовете. Но затова пък бива майстор на приказките: когато 
отсъстствува някой преподавател, той усмирява другарите си, като им 
разказва приказки, които някога слушал от домашни ратайкини (срв. М. 
Арнаудов, пос. ст.). Такъв е Славейков до 1884 г., преди да се разболее. 
Старият Славейков проявява грижи за образованието на сина си още от 
1879 г. (Срв. Писма на П. Р. Славейков. Мсб. XX. 1904, с. 194). Но той не 
е могъл да го прати в Цариград в Роберт колеж, както Ивана да го прати в 
Русия, както Рачо или Христа. Затова пък неговият най-малък син жадно 
поглъща благодатта на домашната културна среда. Пенчо Славейков 

 33 Хайнрих Хайне (1797–1856) е един от най-значимите немски поети, представител 
на Романтизма. Страда от парализа. За влиянието на Хайне върху Пенчо Славейков 
с коментар върху тежката житейска съдба на двамата пише още Никола Георгиев в 
статията: „Един почтителен манипулатор на Хайне в България (Опит върху приложната 
имагинистика)“. – В: „Мнения и съмнения“. София: Литературен вестник, 2000 (бел. 
ред.).

 34 Джакомо Леопарди (1798–1837) – италиански поет и философ. Произведенията му се 
причисляват към Романтизма. Страда от деформация на гръбнака и влошено зрение 
(бел. ред.).

 35 Джордж Байрон (1788–1824) е английски поет, чиито произведения принадлежат на 
романтическата поетика. Сред известните му творби са „Странстванията на Чайлд 
Харолд“ и „Дон Жуан“. Страда по рождение от деформация на крака (бел. ред.).

 36 Пол Скарон (1610–1660) – френски поет, известен със своите сатири. На млада възраст 
заболява тежко и до края на живота си остава частично парализиран (бел. ред.).

 37 Омир – древногръцки поет – в някои от сведенията се споменава, че е живял през 8. в. 
пр. Хр., но няма единодушие дали е историческа, или легендарна личност. Смята се, че 
е автор на епическите поеми „Илиада“ и „Одисея“. Често е описван като сляп аед (бел. 
ред.).

 38 Джон Милтън (1608–1674) – английски поет и публицист. Известен е с поемата си 
„Изгубеният рай“. Често боледува (бел. ред.).

 39 Иван Козлов (1779–1840) – руски поет и преводач. Автор на поемите „Монах“ (1824) 
и „Княгиня Наталия Борисовна Долгорука“ (1824–1827). Превежда произведения на 
Байрон, Бърнс, Ламартин, Петрарка и др. Страда от паралич, а впоследствие и от слепота 
(бел. ред.).
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използува библиотеката на баща си, на брата си Ивана, рови се и в тефтерите 
на стария писател, рови се в „Гайда“40, гдето все може да прочете нещо. От 
баща си той приема любовта към народното творчество, към народния 
бит, към родната реч. Чрез него той се приобщава и към литературната 
традиция. Той чете Л. Каравелова, когото смята за талантлив писател, 
чете Хр. Ботйова41, Ив. Вазова. През 80-е години душите владее вече Вазов: 
„Гусла“ – 1881, „Поля и гори“ – 1882, „Немили-недраги“ – 1883, „Руска“ 
– 1883, „Италия“ – 1884, „Чичовци“ –  1884, „Сливница“ –  1886, „Под 
игото“ –  1889, отварят нова страница в българската литература. Алеко 
Константинов42, който от 1883 г. е в София, печата в 1883 само „Песен за 
Пламен Теня и Слобод Маджара“. С някои негови работи в „Свободна 
България“ или по-рано в „Целокупна България“ Славейков се запознава. 
Това време, когато има поврат към близкото хероично минало, Славейков 
не забравя и ценната мемоарна литература. Ако отминем „Десетдневно 
царувание“, 1881, на Атанаса Б. Шопов43, трябва да посочим „Записки по 
българските въстания“, 1884–1892, на Захария Стоянов44, „Миналото“, 
1884–1899, на Стояна Заимов45, някои от спомените на Ил. Р. Блъскова46. 
И в „Периодическо списание“ (1870–1911), „Наука“ (1881–1884), „Зора“ 
(1885), „Денница“ (1890–1891) Славейков може да черпи знания и да 
облагородява своя литературен вкус. Общият дух на нашата литература 
тогава, когато романтизъм и реализъм са още в борба, когато традицията 
в нея е доста силна, не може да не окаже съответното въздействие върху 
развитието на младия Славейков. Но освен с българската, Славейков 

 40 „Гайда“ – сатиричен вестник, редактиран от Петко Славейков. Излиза между 1863–1867 
(бел. ред.).

 41 Б. Йоцов изписва името на Хр.  Ботев по начин, по който се подписва самият поет – 
Ботйов (бел. ред.).

 42 Алеко Константинов (1863–1897). Завършва право в Одеса. Посещава международните 
изложения в Париж (1889), Прага (1891), Чикаго (1893). Автор на пътеписа „До Чикаго 
и назад“ (1894), на книгата „Бай Ганьо“ и на много фейлетони, сред които: „Пази, боже, 
сляпо да прогледа“, „Разни хора, разни идеали“ и др. (бел. ред.).

 43 Атанас Б. Шопов (1855–1922) – български дипломат, публицист и преводач. Автор на 
споменатия от Йоцов мемоар, както и на „Из новата история на българите в Турция“, 
„Македония от етнографско, историческо и езиково гледище“ и др. (бел. ред.).

 44 Захарий Стоянов (1850–1889) – български въстаник, писател, историограф и публицист. 
Участник в Старозагорското (1875) и Априлското въстание (1876). Взима дейно участие 
в Съединението на Княжество България с Източна Румелия (1885). Автор на „Записки 
по българските въстания“ (1884 – 1892) (бел. ред.). 

 45 Стоян Заимов (1853–1932) – български революционер, участник в Априлското въстание, 
общесвеник и писател. Автор на мемоарното съчинение „Миналото“, на книгата „Васил 
Левски Дяконът“ и др. (бел. ред.).

 46 Илия Р. Блъсков (1839–1913) е български писател от годините на Възраждането и 
първите следосвобожденски десетилетия. Най-известен е с белетристичните творби – 
„Изгубена Станка“ (1865) и „Злочеста Кръстинка“ (1870), „Пиян баща, убиец на децата 
си“ (1879), пише и мемоари  (бел. ред.).
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се приобщава и с руската литература. Руски език учи още в Търново, 
1878 г., помага му брат му Райко. Тогава купува от пътни книжари руски 
книжки за разни руски херои, с картинки, като „Илья Муромец“, „Генерал 
Тотлебен“, „Генерал Скобелев“. Първата сериозна руска книга, донесена 
му от Христо, е „Остров Борнео“ от Майн Рид47. После чете „Разкази“ 
на Н. Разин, от когото превежда и в Пловдив. В Пловдив Славейков се 
запознава с „Былое и думы“ на Херцена48 и „Записки Крупова“, с поезията 
на Колцова49, със стиховете и „Княз Серебрянный“ на Алексея Толстой50 
(срв. Арнаудов, с. 25). През 1881 г. превежда с Христа някакъв руски 
любовен писмовник (срв. А. Т.-Балан, Пенчо Славейков. Летопис на Бълг. 
акад. на наук., 1912). През 1885–86 г. се запознава с Хайне, по руското 
издание на Венгерова. Дори праща сума в Русия, за да му доставят това 
издание, но остава измамен в надеждата си (Арнаудов, с. 26). Трябва да 
се добави, че и творенията на руските класици – Пушкин51, Лермонтов52, 

 47 Томас Майн Рид (1818–1883) – английски и американски писател с ирландски произход. 
Автор на приключенски романи, както за детска, така и за възрастна аудитория. 
Посвещава много произведения на екзотични дестинации (бел. ред.).

 48 Александър Херцен (1812–1870) – руски писател, публицист и мислител. Често го 
определят като „бащата на руския социализъм“. Сред произведенията му са: „Былое и 
думы“, „Кто виноват?“ и др.

 49 Алексей Колцов (1809–1842) – руски поет. Първата му книга с лирически творби излиза 
през 1835 г., по-късно съставя сборника „Руски пословици и поговорки“, записва 
народни песни. Пише текст, посветен на Пушкин – „Гора“ (1837) (бел. ред.) 

 50 Алексей Толстой (1817–1875) – руски поет, белетрист и драматург. Първият му сборник 
е „Вампир“ (1841). Автор на произведенията „Артьомий Семьонович Бервенковский“ 
(1845), споменатият от Йоцов „Сребърният княз“ (1862) и др. (бел. ред.).

 51 Михаил Юриевич Лермонтов (1814–1841) – руски поет, прозаик и драматург. Силно 
повлиян от творчестовото на Пушкин. Пише редица стихове като „Хаджи Абрек“ 
(1834), „Демон“ (1839), „Мцири“ (1839) и др. Пише  драми „Испанци“ (1830), „Хора и 
страсти“ (1830), „Странен човек“ (1831), „Маскарад“ (1836). Едно от най-популярните 
произведения на Лермонтов е романът в стихове „Герой на нашето време“, определян 
като първия психологически роман в руската литература (бел. ред.).

 52 Александър Сергеевич Пушкин (1799–1837) – руски поет, драматург,   писател и 
литературен критик. Неговите стихове му печелят още приживе  славата на народен поет. 
Известни негови поеми са „Кавказки пленник“ (1820–1821),  „Цигани“ (1824), „Медният 
конник“ (1833) и мн. др. Пише също и драми („Скъперникът рицар“, Моцарт и Салиери“, 
„Каменният гост“, „Пир по време на чума“). Това са четири едноактни драми, наричани 
„Малки трагедии“ (1830). Особено внимание заслужава драмата „Борис Годунов“ (1825). 
Пише и проза – „Дама пика“ (1834) и „Повестите на Белкин“ (1830). Едно от най-значимите 
му произведения е романът в стихове „Евгений Онегин“  (бел. ред.).
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Гогол53, Тургенев54 и др. – не са съвсем чужди на неговия интерес. Дали е 
познавал френски автори, не може да се установи.

Едва когато в 1892 г. отива в Липиска55, гдето престоява до 1908 г., за 
да следва философия и литература, Пенчо Славейков се освобождава 
от тесния домашен кръгозор. В тоя град, в по-стари връзки с България, 
гдето се учат тогава много наши младежи, между които Йосиф Фаден-
хехт56, Йордан Маринополски57, Велико Йорданов58 и др., той влиза в до-
сег с европейската култура, предимно немската. През тия, 90-е години, 
той се подготвя за културен деец на своята родина, възмогва се в своето 
творчество, изработва някои от основите на своя мироглед. Както сам 
отбелязва („Олаф ван Гелдерн“), за неговото развитие имат особено 
значение Хайне, Йоханес Фолкелт59 и Фридрих Ницше60. Би трябвало да 
споменем Гьоте61 и Шопенхауера62. С Хайне се запознава още по-рано, 

 53 Николай Гогол (1809–1851) – виден руски писател и драматург. Живее дълги години в 
Германия, Швейцария, Франция, Австрия, Чехия, Италия. Известен с произведенията 
си „Вечери в селцето край Диканка“, сборника „Арабески“ (в който са публикувани ня-
кои от най-значимите му белетристични творби), пиесата „Ревизор“, романа „Мъртви 
души“ (1842) и др. (бел. ред.).

 54 Иван Тургенев (1818–1883) – един от руските класици на XIX век. Пише в руслото 
на реализма. Най-известен е със своите романи, сред които са: „Рудин“, „Дворянско 
гнездо“, „В навечерието“, „Бащи и деца“.  През 1952 г. публикува сборника „Записки на 
ловеца“ – в него е включен разказът „Живи мощи“, към който препраща в статията си 
Борис Йоцов (бел. ред.).

 55 Липиска – славянското име на град Лайпциг (бел. ред.)
 56 Йосиф Фаденхехт (1873–1953) – български юрист и политик. Една от основните фигури 

в Демократическия сговор (бел. ред.). 
 57 Йордан Маринополски (1874–1924) – български литературен критик, писател и 

преводач. Дълги години работи като учител. Сътрудничи на сп. „Мисъл“, „Училищен 
преглед“, „Съвременна мисъл“. Автор на „Българска литература подир Освобождението. 
Общи бележки“ (1898), „Критици: Отзиви на един читател за д-р К. Кръстева и П. 
Славейкова“ (1910) и др. (бел. ред.).

 58 Велико Йорданов (1872–1944) – български литературен критик и публицист. 
Учи в Лайпциг. Автор на „История на Народната библиотека в София: По случай 
50-годишнината . 1879–1929“ (1930), (бел. ред.).. 

 59 Йоханес Фолкелт (1848–1930) – немски философ. В изследванията си той се 
противопоставя на позитивизма и се обръща към метафизиката. Преподавател на Пенчо 
Славейков в Лайпциг. Българският поет е силно повлиян от Фолкелт (бел. ред.).

 60 Фридрих Ницше (1844–1900) – немски философ и филолог, особено влиятелен 
за културата и философията на ХХ век. Сред изследванията му са: „Раждането на 
поезията от духа на музиката“ (1872), „Несвоевременни размишления“ (1876), „Тъй рече 
Заратустра“ (1875) и др. Последната книга е от особено значение за поезията на Пенчо 
Славейков (бел. ред.).

 61 Йохан Волфганг фон Гьоте (1749–1832) – немски поет, белетрист и философ. Оставя 
богато литературно наследство, а сред творчеството му се открояват поемата „Херман 
и Доротея“ (1798), драмата „Ифигения в Таврида“ (1787), романите „Вилхелм Майстер 
– години на учение“ (1796), „Вилхелм Майстер – години на странстване“ (1807–1821) 
и др. Особено популярна е неговата трагедия „Фауст“ (1831), (бел. ред.).

 62 Артур Шопенхауер (1788–1860) – немски философ. Неговото най-известно произведение 
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както посочихме. От предпоследните двама първите следи в неговото 
творчество долавяме още в 1896 г., в „Микеланжело“, чиято идея сякаш 
му подказва Фолкелт с “Aestatische Zeitfragen”63, Leipzig, 1895, и в „Сян-
ката на свръхчовека“, с подхванати мотиви от “Also sprach Zaratustra”64 
на Ницше. Славейков се запознава с немската лирика, с Н. Ленау65, Т. 
Щорм66, Лилиенкрон67 и др. Някои от тия автори той превежда с Мара 
Белчева68, напримeр „Тъй рече Заратустра“, 1910 г. Други поотделно, и в 
„Немски поети“, 1910. Освен това пише за тях и нарочни очерки69, в които 
разкрива моменти и от своето творческо верую.

Влиянията, които търпи Славейков, не са проследени критично, 
документално. Обикновено се говори за тия, които засягат мирогледа на 
поета. Забравя се обаче да се изтъкне, че той се учи от големите майстори 
на словото и като художник. И тук са необходими специални изследвания, 
за да се домогнем до положителна правда. Още повече, когато той в своя 
творчески метод прибягва неведнъж към заемки, към чужди мотиви и 
идеи, изтъкнати от самия него и от тогавашната критика, когато изобщо 
той зависи много от своята прочитна литература. Във всеки случай, 
могат да се посочат общи резултати от общението на Славейкова с 
немската и европейската литература. В Германия той разширява своята 
литературна култура, своя художествен опит, възпитава своя поетически 
вкус, задълбочава съзнанието си с редица философски и културно-
исторически проблеми. Тук нараства неговото поетическо съзнание и 
съзнанието му като личност. Получава висока представа за предназна-
чението на изкуството – прониква в култа на великата личност, долавя 

е „Светът като воля и представа“. Приживе не се радва на особена популярност, но след 
смъртта си се превръща в значима фигура за европейската философия и култура на ХIX 
и XX век (бел. ред.).

 63 От немски „Естетически времевъпроси“ (бел. ред.).
 64 От немски „Тъй рече Заратустра“ (бел. ред.).
 65 Николаус Ленау (1802–1850) е псевдоним на Николаус Франц Нимбш фон Щреленау. 

Австрийски поет, представител на Романтизма. Води скитнически начин на живот, а 
поезията му е дълбоко емоционална и меланхолична. Страда от душевно разстройство, 
което е подсказано в произведението на Пенчо Славейков „Успокоеният“, (бел. ред.).

 66 Теодор Щорм (1817–1888) е немски поет и белетрист. Произведенията му са издържани 
в поетиката на реализма. Сред произведенията му са: „Именското езеро“ (1849) „Въз-
кръсналата“ (1851), „Ханс и Хайнц Кирх“ (1882), „Ездачът на белия кон“ (1888) и др. 
(бел. ред.).

 67 Детлев фон Лилиенкрон (1844 –1909) – немски поет, белетрист и драматург. Сред 
произведенията му са:“ Breide Hummelsbüttel” (1887), “Knut, der Herr” (1885) и др.

 68 Мара Белчева (1868–1937) – българска поетеса и преводачка. Съпруга на Христо Белчев, 
съмишленичка и довереница на Пенчо Славейков. Издава книгите „На прага стъпки“ 
(1918), „Пенчо Славейков. Бегли спомени“ (1923), „Сонети“ (1925). Последната книга е 
повлияна от дъновизма (бел. ред.). 

 69 Очерки – руска множествена форма на „очерк“ (бел. ред.).
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връзката между поезия, философия и религия, домогва се до относба70 
към света – под зрителния ъгъл на вечността, схваща трагичната 
мъка в неутолимата копнежност на духа. Ако Гьоте му дава образец за 
олимпийско спокойствие, за хармония, ако го увлича с пантеизма си, с 
чистия мирогледен оптимизъм, с елинската си възторжност за живота; 
ако Хайне му дава примери за копнеж по щастие, за устрем към блян, ако 
го мами с романтичния си наивен еротизъм, с хумора си и с ненавистта 
си към филистерите71, с напора си за свободата на човешкия дух, ако му 
сочи тайната към малката лирическа песен с “Buch der Lieder”; ако Ницше 
възражда у него личността, като му открива образа на свръхчовeка, като 
му разкрива презрението си към сганта, към нищитe духом72, ако събужда 
у него смисъл за земната хубост с дионисиевския си култ към живота, ако 
поражда у него устреми за суверенност на духа, пленявайки го с афоризма 
и метафората си, ако всичкитe трима опредeлят до известна степен 
стила на живота му и патоса на творчеството му, то Йоханес Фолкелт, 
професорът му по естетика, му разкрива теоретично, по философски и 
историчен път, тайната на изкуството, на творческия процес, на гения 
и таланта, метафизичните и психологични корени на хубостта, посочва 
отношението между личност и художник, между форма и съдържание, 
бистри неговия поглед за хармония и композиция, за тема и мотив, 
запасява го с познания, правила и закони за поетическата красота, 
подготвя изобщо някои от ония условия, които му са необходими, за да 
бъде достоен на времето си критик. За това хубаво говори статията му 
„Душата на художника“ в „Мисъл“ от 1899 г. 

Но в Липиска Славейков се запознава и с други литератури – английска, 
руска, италианска, френска и полска. От английските поети най-много 
му допадат Перси Биши Шелли73, Алфред Тенисон74, Шекспир и Байрон. 
От полските – Адам Мицкевич75. От неговата епопея “Pan Tadeusz” той 

 70 относба (рядко) – отношение (бел. ред.).
 71 филистер (от стевр.) – човек с ограничен кръгозор, с еснафски разбирания и лицемерно 

поведение (бел. ред.).
 72 нищ духом – с ограничени интереси, стремежи, желания; с беден духовен живот.
 73 Перси Биши Шелли – по-стар начин на транскрипция на името на Пърси Биш Шели, 

която в голяма степен се съобразява и изписването в английски език (Percy Bysshe 
Shelley). Роден е в 1792 г. и починал през 1822. Английски романтически поет и писател. 
Автор на романа „Застроци“ (1810), на поемите „Кралица Маб“ (1813), „Аластор“ (1815), 
на „Химн за вътрешната красота“ (1817), на очерка  „В защита на поезията“ (1822) и др.  
(бел. ред.).

 74 Алфред Тенисън (1809–1892) – един от най-популярните английски поети от XIX век. 
Сред известните му творби са “Poems by Two Brothers” (1827), “Poems Chiefly Lyrical” 
(1830) и др. Заради своите заслуги е обявен за барон (бел. ред.).

 75 Адам Мицкевич (1798–1855) – класик на полската литература, един от т. нар. трима големи 
полски поети-пророци на Романтизма. Деец на полското националноосвободително 
движение. Увлечен по мистиката и окултното. Автор на „Пан Тадеуш“, „Задушница“, 
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се така силно увлича, че още там замисля своята „Кървава песен“ (срв. 
Йорд. Маринополски. Българска литература. Враца, 1898). „Фауст“ и 
„Пан Тадеуш“ стават за него образци на висше изкуство. За Мицкевича 
Славейков пише и нарочен очерк в „Мисъл“, 1899 г. Когато е във Варшава, 
не забравя да се поклони пред неговия паметник. Дори стихотворението 
„Жрец на живота“ е писано за полския поет (срв. Б. Пенев. „П. Славейков 
пред паметника на Мицкевича. – Полски бюлетин, 1917, бр. 24). От руски 
автори, които дълбоко засядат в съзнанието му, трябва да споменем ония, 
които сам той посочва: Тургенев и Короленко76, Пушкин и Лермонтов, 
Достоевски77 и Толстой78. За Пушкина пише статия – „Пушкин като 
национален поет“ – в Пряпорец, 1899 г., после – „Пушкин в България“, 
„Потаената скръб на поета“ в „Мисъл“, пак през 1899г. Дори по-късно в 
Москва не забравя да се поклони пред неговия паметник. За Толстоя дър-
жи публична беседа, която се печата в „Златорог“, 1920 г. Ако от тия пи-
сатели Славейков се учи като художник и като мислител, ако Пушкин му 
действува с класическата си простота и с небесната хармония на своята 
поезия, макар и да вижда у него не жизнерадост, а скръб; ако Толстой 
му подсказва тайната на руския етичен реализъм, слагайки всеки жизнен 
факт в светлината на вечността, ако Лермонтов го мами с гордата си 
личност, с болезнения си индивидуализъм, то Тургенев със своя разказ 
„Живи мощи“ и Кароленко със „Слепой музикант“, му отварят погледа за 
жизнения му път. Те го учат да преодолее личното си страдание, неволята, 
да намери път в изкуството и в живота (срв. „Олаф ван Гелдерн“). А всички 
руски художници го подсторват да търси като човек и художник „човека 
в звяра“, а не „звяра в човека“, както западните натуралисти от типа на 
Емил Зола79. От това време е и интересът на Славейков към сръбската 

„Кримски сонети“ (бел. ред.).
 76 Владимир Короленко (1853–1921) е руски писател и обществен деец с украински 

произход. Сподвижник е на революционното движение, а неговите остри 
публицистични речи му навличат гнева на царската власт в Русия преди 1917 г. Автор 
е на художествени произведения, сред които „Сънят на Макар“, „Слепият музикант“, 
както и на автобиографичната творба „История на моя съвременник“, (бел. ред.). 

 77 Фьодор М. Достоевски (1821–1881) – един от най-значимите прозаици в руската 
литература на XIX в., автор на 12 романа, четири новели и множество разкази. 
Творчеството му оказва голямо влияние върху европейската култура от XIX в. до днес 
,(бел. ред.).

 78 Лев Николаевич Толстой (1828–1910) – руски писател и мислител, един от най-четените 
руски романисти в целия свят. Просветител, публицист и създател на религиозно-
етична концепция, наречена на негово име – толстоизъм. Номиниран е четири пъти 
за Нобелова награда за литература. Сред най-известните му произведения са романите 
„Война и мир“ и „Анна Каренина“, (бел. ред.).

 79 Емил Зола (1840–1902) – един от видните френски писатели на XIX век, журналист и 
драматург, представител на школата на натурализма. Сред известните му романи са 
„Терез Ракен“ (1867), „Нана“ (1880), „Жерминал“ (1885) и др. Известен със своя протест 
срещу обвинението на Алфред Драйфус (т.нар. „Афера Драйфус“) (бел. ред.).
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поезия; през 1899 г. обнародва в „Мисъл“ портрет „Змай Йован“. А и 
към класическата литература – изучава Платона и др. В 1898 г. написва 
„Сократ“ по Платона. Явно е, че Славейков, макар и в западен културен 
център, се приобщава не само към европейската, но и към славянската 
култура в лицето на нейните най-добри представители. Оттук и европей-
ският и славянският момент в неговото поетическо съзнание.

Не бива да се забравя настроението, духа на времето, на 90-е 
години, в Германия и в Европа, изобщо. Това е време, когато умират 
представители на реализма и натурализма – Г. Флобер80 в 1880, Досто-
евски в 1881, Едмонд Гонкур81 в 1896, Зола в 1902 г., когато се дига нова 
творческа вълна – на спиритуализъм82 и новоромантизъм. Тая реакция 
срещу позитивизма, избиваща още от средата на 80-е години на Запад в 
импресионизъм, символизъм, декадентство, обхваща през 90-е години 
цяла културна Европа, като намира навсякъде ярки представители. Пол 
Верлен83 и Ст. Маларме84, Морис Метерлинк85 и Ем. Верхарн86, Оскар Уай-

 80 Гюстав Флобер (1821–1880) – един от най-изявените писатели на Франция, представител 
на реалистичната школа. Автор на разкази, романи, драми. Сред известните му 
произведения са романите „Мадам Бовари“ (1857), „Саламбо“ (1862), „Възпитание на 
чувствата“ (1896) и др., (бел. ред.)

 81 Едмонд Гонкур (1822–1896) – френски писател натуралист, заедно с брат си Жул Гонкур 
са познати като Братята Гонкур.  Автори са както на художествена литература, така и 
на исторически изследвания (бел. ред.).

 82 спиритуализъм (филос.) – идеалистическо учение, което твърди, че светът поначало 
е духовен (бел. ред.).

 83 Пол Верлен (1844–1896) – френски поет. Първата му книга излиза през 1866 г. и е 
озаглавена „Сатурнически поеми“, по-късно публикува „Галантните празници“, „До-
брата песен“. Лежи в затвора за прострелване на А. Рембо. Най-популярната му книга 
е „Прокълнатите поети“. Има голямо значение за развитието на модерната поезия във 
Франция и Европа през XIX и XX в., вкл. в България (бел. ред.).

 84 Стефан Маларме (1860–1898) – френски поет. Сред съчиненията му са: „Следобедът на 
един фавн“, „Стихове и проза“ и др. Редактира моден журнал под заглавието „Последната 
мода“. Маларме има голямо влияние върху модерната европейска поезия във Франция 
и по света (бел. ред.).

 85 Морис Метерлинк (1862–1949) – белгийски драматург, поет, есеист; пише на френски; 
автор на „Синята птица“, „Слепците“ и др. Текстовете му са образцови за модерната 
европейска драма (бел. ред.).

 86 Емил Верхарн (1855–1916) – белгийски поет, белетрист и драматург. Пише на 
френски. Правист по образование, той се превръща в ключова фигура за европейския 
символизъм. Издава книгите „Вечери“ (1887), „Крушения“ (1888), „Черни факли“ (1890) 
и др. Един от големите популяризатори на Верхарн в България е Гео Милев (бел. ред.).
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лд87 и Уитман88, Демел89 и Хофманстал90, Пшибишевски91, Пшесмицки92 и 
Тетмайер93, Бржезина94 и Сова95, Балмонт96 и Брюсов97. Пенчо Славейков 
не се приобщава към това движение в литературата, остава назад от ус-
трема на Европа. Дори той се отнася по-късно враждебно или иронич-

 87 Оскар Уайлд (1854–1900) – английски писател и драматург. Сред известните му 
произведения са романът „Портретът на Дориан Грей“ (1890), пиесите „Ветрилото 
на лейди Уиндърмиър“ (1892), „Жена без значение“ (1893), „Колко е важно да бъдеш 
сериозен“ (1895) и др. Известен е с парадоксалната си мисъл и афоризмите си (бел. ред.).

 88 Уолт Уитман (1819–1892) – американски поет и есеист. Сред известните му произведения 
са: Franklin Evans”, “Drum-Taps” и най-вече “Leaves of  Grass” (на български „Стръкчета 
трева“), (бел. ред.).

 89 Рихард Демел (1863–1920) – немски поет и белетрит. Издава сп. „Пан“. Публикува кни-
гите „Изкупление“ (1891), „Но любовта“ (1893), „Жената и светът“ (1896), „Красивият 
див свят“ (1913). Гео Милев е особено пристрастен към лириката му (бел. ред.).

 90 Хуго фон Хофманстал (1874–1929) – австрийски поет, белетрист и драматург. 
Повлиян от символизма и сецесиона. Автор на произведенията „Вчера“ (1891), 
последвана от „Смъртта на Тициан“ (1892), „Безумецът и смъртта“ (1893). През 
1903 г. публикува „Избрани стихове“ (1903), а през 1919 – повестта „Жената без 
сянка“ (1919).

 91 Станислав Пшибишевски (1868–1927) – полски поет, белетрист и драматург, повлиян 
от символизма и декадентската култура. Най-популярният му роман е “Homo Sapiens” 
(1896), (бел. ред.).

 92 Зенон Пшесмицки – Мириам (1861–1944) – полски поет, преводач и литературен 
критик, част от „Млада Полша“. Издава едно от авторитетните модернистични 
списания, варшавската „Химера“ (1901–1907). Открива и публикува голяма част от 
творбите на късния романтик Ц. К. Норвид (1821–1883) (бел. ред.).

 93 Кажимеш Пшерва-Тетмайер (1865–1940) – родоначалник на младополската 
символистична поезия; централен образ – полските Татри; автор на поетизирани 
разкази, легендарно-историческа проза, посветена на традиционния живот на полските 
планинци. Редица негови стихотворения се превръщат в песни (бел. ред.). 

 94 Отокар Бржезина (1868–1929) – чешки поет, прозаик, есеист, ключова фигура на чешкия 
символизъм и модернизъм. Поезията и есеистиката му обвързват модернистичната 
поетика с наследството на множество културни пластове от миналото. Свободният 
стих в неговите стихосбирки оказва изключително силно влияние върху по-късната 
чешка поезия. Автор е на пет поетични книги, които излизат в краткия период между 
1895 и 1901 г. (бел. ред.).

 95 Антонин Сова (1864–1928) – чешки поет, автор на романи и разкази и ключова фигура в 
история на чешкия символизъм. Пише също така импресионистична поезия и природна 
пейзажна лирика. Социалната ангажираност в неговото творчество се открива в по-
ранните му произведения от 90-тге години на ХІХ в. и началото на ХХ в. (бел. ред.).

 96 Константин Балмонт (1867–1942) – руски поет символист, преводач, есеист. Превежда 
и издава сборник български народни песни „Златен сноп на българската поезия“ (бел. 
ред.).

 97 Валерий Брюсов (1873–1924) – руски поет, прозаик и  драматург. Изследовател на 
литературата. Една от основните фигури на руския символизъм, макар че по-късно се 
преориентира към авангардна поетика. Сред книгите, които издава, са: „Шедьоври“ 
(1895), „Това съм аз“ (1897), „Писма на Пушкин и до Пушкин. Нови материали“ (1903), 
„Лицейските стихове на Пушкин. По ръкописите на Московския Румянцевски музей 
и други източници“ (1907), „Всички напеви“ (1909), „Огледало на сенките“ (1912) и др. 
(бел. ред.).
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но към модернистите, като не смогва да прецени Рихард Демеля (срв. 
Немски поети. София, 1921, с. 112 и сл.). Но Ницше, който дава крила 
на модернистичния индивидуализъм, сближава все пак Славейкова с но-
вото движение, само до известна степен. Преди всичко и тук култът на 
формата е тачен, въпросите за композиция, за музикалност на речта, за 
изисканост на стиха тревожат поетическото съзнание. От друга страна,  
субективизмът и индивидуализмът на модернистите не са чужди на 
Славейкова. Необикновеното, изключителното, обичано така от поетите 
на новото време, е призначно98 и за него. Най-после и в мирогледа си той 
има нещо общо с поезията на 90-е години. Поетиката на символистите 
гони стилизация, символ и творческа синтеза. Явленията и нещата са 
само знаци на световно непрекъснато деяние, което можем да доловим 
не по рационалистичен път. У Славейкова има следи на импресионизъм, 
макар и да не е творческа метода у него, също и преход към символизъм, 
обаче не стига до това душевно състояние, което би му дало възможност 
да вижда в света само символи. Той остава ученик на старите майстори. И 
все пак – за неговото художествено развитие новото движение не остава 
без значение.

Борба между национализъм и европеизъм. Когато П. П. Славейков 
работи в Лайпциг, през 90-е години, и обнародва първите свои зрели 
творения, нашата литература очертава своя образ, не толкова чрез 
отделните издания литературни, колкото от излизащите тогава списания. 
Покрай „Периодическо списание“ (1870–1911) и „Български преглед“ 
(1893–1900), това са главно „Българска сбирка“ (1892–1915) на С. С. 
Бобчев99, консервативна и еклектична100, „Мисъл“ (1892–1908) на д-р К. 
Кръстева101 – напредничава, устремена в бъдещето, стожер на нови сили 
и „Ново време“ (1897–1923) на Д. Благоев102, с нова социална идеология, 

 98 призначен (рядко) – значещ, знаков (бел. ред.).
 99 Стефан Бобчев (1853–1940) – общественик и автор на научни и научнопопулярни 

изследвания. Заедно с Д. Маджаров е основател на сп. „Юридически преглед“ (1893) и 
„Българска сбирка“ (1894) (бел. ред.).

 100 еклектичен (от гр. книж.) – свързан с „еклектика“ – механично съчетаване на 
разнородни, несъвместими възгледи, теории, стилове (бел. ред.).

 101 Д-р Кръстьо Кръстев (1866–1919) е известен български литературен критик и 
историк. Завършва философия в Лайпциг при проф. В. Вунд, чиито концепции силно 
повлияват текстовете му. Преподавател в Софийския университет (1908–1919), член 
на Българското книжовно дружество. Редактор на списанията „Литературно-научно 
списание на Казанлъшкото учителско дружество“ (1890) и „Критика“ (1891). През 1892 
г. основава и започва да редактира значимото за националната ни литература списание 
„Мисъл“. Той е един от членовете на едноименния кръг. През 1907 г. публикува 
своята книга „Млади и стари“ (1907), с която задава нова перспектива за осмисляне на 
българската литература от края на XIX и първите години на XX век (бел. ред.).

 102 Димитър Благоев (1856–1924) – български политик и философ, основател на 
социалистическото движение в България. Наричан е Дядото. Дълги години е редактор 
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с порицание към буржоазната литература, подхващайки традициите на 
руската народническа и социалистична мисъл, на която беше пленник Хр. 
Ботйов. Тия три списания стават главни изразители на три посоки в на-
шия духовен живот тогава. И те се оформяват не само като лични орга-
ни, но и като органи на известни обществени среди, изразители на особ-
ни възгледи за изкуството. Те отразяват и борбата между две генерации 
(генерацията на П. Р. Славейков е вече в залез), генерацията на Ив. Вазова 
и К. Величкова, която в 80-е г., в Пловдив, има своята „Наука“, в разцвет 
на творчески сили, и на П. Славейков и д-р К. Кръстева, на Д. Благоева и 
Я. Сакъзова103, която изстъпва на литературна и обществена сцена с нови 
идеали. Старата генерация е единна, има единен стил на живота, макар и 
да е раздвоена – на консервативна и демократична, живее предимно, ако 
не изключително, с духовното завещание на предосвобожденската на-
ционална романтика. Новата, по домашно развитие, следвайки, от една 
страна, демократическия либерализъм на черковните революционери, 
а от друга, радикализма и социализма на букурещките апостоли, клони 
към западна ориентация. Старата носи свое време, което П. П. Славейков 
и К. Кръстев наричат опълченска епоха. Новата иска да бъде модерна, ев-
ропейска, космополитична, „прометеевска“. Но една част от новата, коя-
то манифестира своята воля предимно в литературата, гони нови худо-
жествени идеали: да се обнови българското изкуство, като му се придаде 
европейски стил. Другата част има практически идеали, създава социал-
но движение, с устрем за преустройство на света. Така срещу старата на-
ционална романтика, макар и реалистично обагрена, имаме модернизъм 
в изкуството, космополитизъм, идеализъм, а успоредно с тях – критичен 
и социален реализъм. Имаме опълченци, прометеевци и марксисти. Ив. 
Вазов, П. П. Славейков, по-късно Д. И. Полянов. В литературния живот 
трептят главно звездите на първите двама. В историята на литературата 
те се налагат като символ на две поколения, на две епохи.

В какви отношения се намират тия два свята? Вникнем ли, със 
сравнителен поглед, в духовния облик на двете поколения, виждаме 
не толкова вътрешната връзка между тях, колкото това, което ги дели. 
Срещу консервативния традиционализъм на едната стои демократичният 
либерализъм на другата. Докато едната е твърде зависима от миналото, 
побила своите нравствени корени в настроенията, идеалите на времето 
преди Освобождението, другата, макар и да не къса връзка с миналото, 
живее главно с бъдещето. Едната, зачленена104 в събитията през 80-е г., 

на социалистическото списание „Ново време“ (бел. ред.).
 103 Янко Сакъзов (1860–1941) – български общественик и политик, сподвижник на 

социалистическите идеи, лидер на широките социалисти (бел. ред.).
 104 зачленя (рядко) – буквално „направя член“; произляза, (бел. ред.).
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неспокойни и бурни години на една млада държава, зависи също така 
от своето време, от сегашното, дори е и политически активна, зависи от 
неговия непосреден шум и врява; другата излязла на равния друм105 от 
1891 година нататък, след смъртта на Стамболова, иска да се освободи 
от тая действителност и да заживее с проблемите и идеалите на западния 
духовен живот, тя е аполитична. В политическата си ориентация едната 
е безкритично русофилска, а другата — критично европейска. Докато 
духовният живот на едната не е изключителен, определя се главно от 
живота на средния гражданин, който е херой на деня, бива при това 
твърде зависим от живота на масата, на колектива, а и не така дълбоко 
свързан с неговата душа, другата, с по-широк кръгозор, с по-висока обща 
и специална култура, минала школата на по-стар европейски опит, живее 
с настроенията и желанията предимно на своята личност, като посочва 
своя горд, но творчески индивидуализъм. Докато идеалите на едната 
изобщо рядко прехвърлят границата на родината, втората, обратно, 
живее и с общочовешки проблеми и противопоставя на „баналния 
патриотизъм“, както казва П. П. Славейков, и ограничения национали-
зъм, своя умерен космополитизъм и промислен национализъм. Едната 
живее с наивния патос на един току-що освободен народ, неусредена, 
както времето ѝ, с възторга и очарованието, другата – с критицизма и 
резигнацията на една осъзната съдба. Първата има усет за времето, тя е 
за здравото, а втората търси усамотение, бяга в бляновете и сънищата, 
макар и невинаги. Срещу утилитаристичната106 естетика на първата се 
постави индивидуалната и нормативната, метафизичната дори, срещу 
духовния демократизъм – духовният аристократизъм, срещу принципа 
на съдържанието – проблемата и борбата за форма, артизъм107, по-висше 
евангелие за поезията. Това е борба, която почва от 1892 г. и свършва в 
1912, дори в 1916. Тя се изразява и външно с борба между Ив. Вазов и П. 
Славейков. Тук е голямата роля на „Мисъл“.

При тая вътрешна враждебност на поколенията се налагат и външните 
отношения между техните главни представители. Българското съзнание 
през 80-е и през 90-е години е раздвоено. Образите на това раздвоение са 
Русия и Европа, когато се борят две политически насоки, когато на Запад 
се говори за българска криза. Трябва обаче да се отбележи, че колкото по-
добре се оформява новата генерация, толкова тя става по-враждебна към 
старата. Еволюцията на едната би стигнала до литературна революция, ако 
тя беше се ускорила, ако бе почнала веднага борба. Сега се води, за пръв 

 105 друм (от гр. поет. диал.) – път (бел. ред.).
 106 утилитарен (от лат. книж.) – който е насочен само към практическа полза или облага 

от нещо (бел. ред.). 
 107 артизъм (рядко) – от „арт“ изкуство; изкусност (бел. ред.). 
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път в нашата литература, борба за изкуство. Изпърво тая враждебност не 
съществува. Изпърво „Мисъл“ няма своя определена програма. Така още 
в първата ѝ годишнина сътрудничат покрай П. П. Славейков и люди108 от 
предходната генерация: Ив. Вазов и неговата школа (К. Величков, Н. На-
чов, Св. Миларов). Д-р Кръстев, който още като студент в Липиска напис-
ва през 1887 г. първата сериозна критика върху Вазова (Труд, кн. V, с. 623), 
върху сбирката му „Сливница“, а по-късно – в „Из съвременната българска 
повест“ (М. Г. I, 1892, кн. II)109, като подчертава значението на Вазова, 
характеризира и неговото творчество. Но той и по-късно, когато не иска 
да пише, по Тена, „ботанически студии“, „да събира и нарежда факти“, 
когато вече е под влиянието на П. Славейков и иска да цени, и при това с 
нов мироглед, признава, че „Вазовата лирика всякога го е възхищавала“ 
(Етюди и критики. Поетът и обществото, с. 92). От 1899–1905 г. Кръс-
тев търси себе си, за да стигне до посочвания, които определят неговото 
отношение: „Вазов е изиграл своята историческа мисия – сега живее в 
„опълченската епоха на нашата литература“ (Мисъл, г. 15. Интимната 
мисъл на Ив. Вазов110), до общата концепция – с книгата си „Млади и 
стари“ през 1907 (Иван Вазов, беседа от 1905 г.). Дори и П. Славейков 
изпърво има положително отношение към Вазова: харесва лириката му, 
дори и по-късно харесва „Грамада“ („През Клисура“ от 1889, в „Мисъл“, I, 
1892, кн. 1, с. 38). А П. Славейков подхваща и критически студии  и опре-
деля преценката си не само над мъртви и стари към Ботйова, Каравелова, 
но и към свои съвременници – А. Страшимиров, Т. Г. Влайков, К. Хри-
стов, К. Величков, Ст. Михайловски. Най-после с Вазова свършва с „Един 
стар херой“ („Знаме“, 1896, бр. 43–44), със статията „Българската поезия 
преди и сега“ („Мисъл“, 1906) и с бележките в „На острова на блажените“, 
1910 г. Така погледнато, колкото и да се внася лична страст в тая борба 
между двамата поети, тя е всъщност борба между две генерации, между 
родина и Европа, между днес и утре. И с отрицанието си на Вазова 
Кръстев води вече своя литературна политика: отрицавайки Вазова, той 
иска да възмогне111 българската интелигенция към П. Славейков, сиреч 
към по-високи проблеми на духовния живот. В основата си тая борба 
крие трагизъм. И едната, и другата страна действуват по силата на даде-
ни условия. Бори се нараснало културно съзнание, което не може да не 
бъде атакувано, не само неразбиране, в духовно изостанала назад страна. 
А и колкото разстоянието между тях да е далечно, в недрата на своята 
природа те имат връзки на сродство. Тия връзки връщат и опълченци, и 

 108 люди (рус.) – люде, хора (бел. ред.). 
 109 Изследването започва да излиза още от първата книжка на сп. „Мисъл“, с. 2-14 (бел. 

ред.).
 110 Статията на д-р Кръстев излиза в сп. „Мисъл“, 1906 (XVI), кн. 2, с. 132-135 (бел. ред.).
 111 възмогвам (прен. поет.) – възвисявам (бел. ред.).
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прометеевци към народа. И във взаимното им неразбиране се таи тяхната 
културна мъка. И както винаги хероите и тук трябва да свършат трагично.

Първи творби. „Момини сълзи“. Рано надникнал в тефтерите на баща 
си, рано проявил обич към книжовния труд, Пенчо Славейков рано 
опитва, както и всички негови братя, перото си. Според него не защото 
подражавал на баща си, а поради вътрешен нагон. За последния имал 
представа не като поет, а като учител. Освен това, почнал да пише твърде 
млад – през 1876 г. Още в 1876 г. той реди в Търново, в печатницата, гдето 
се набира „Остен“, свой вестник „Гъдулка“, от който излиза само „брой 
и половина“. Какво е обнародвано тук, не знаем. До 1879 г. той, колкото 
и да се мъчи да узнае тайната на прозодията, не успява. Едва тая година 
брат му Райко, който имал цяла тетрадка стихове, му става първият 
учител по стихотворство. Първият му прозаичен труд, писан в 1876 г., 
е от пътописен характер: излага впечатленията си от пътя през Балкана, 
от Трявна до Стара Загора. Баща му го прочита и намира, че не е лош. 
Старият поет изобщо става първият негов читател и критик. Това време 
Славейков написва стихотворение за кукуригащото петле. Оттогава се 
заема и да превежда от руски. Между първите преводи е и стихотворението 
„Детето“, от „Ребенку“ на Шилера112. По-късно, в Пловдив, когато замис-
ля с Н. Генадиева113 и П. Абрашева114 да издава сборник, превежда и от 
Хайне. Някои преводи намират място в „Периодическо списание“ (Срв. 
Арнаудов, пос. ст.; А. Т.-Балан, пос. ст.; П. Славейков „Олаф ван Гелдерн“). 
Няма никакво съмнение, че първите работи на Славейкова са крайно на-
ивни, несигурни, подражателни, които едва ли са издавали Божия искра. 
За тях можем да съдим и от ония негови стихотворения, които написва 
след 1884 г. и издава в 1888 г. в София, като първа своя сбирка, под наслов 
„Момини сълзи“, вече като 22-годишен младеж. Тия 54 песни обикновено 
от по две четиристишни строфи, песни, които Славейков отсъжда като 
„недъгавчета“, като „гаржески“ („Хайне в България“, „Мисъл“, 1907; М. 
Арнаудов, 25), не са спирали поглед досега, но те не са без значение за 
този, който иска да проследи вътрешния развой на поета. Славейков 
иронично разказва как са никнали те: правил засада на гаргите в двора на 
бащината къща в София, докато ги чака, пише в дворната барака стихове. 

 112 Йохан Кристоф Фридрих фон Шилер (1759–1905) – немски поет, философ, драматург. 
Автор на драматургичните творби „Разбойници“ (1781), „Заговорът на Фиеско в Генуа“ 
(1783), „Коварство и любов“ (1784), пише „Орлеанската дева“ (1801), „Вилхелм Тел“ 
(1804) (бел. ред.).

 113 Никола Генадиев (1868–1923) – български политик, журналист и общественик. Той е 
сред инициаторите на Националлибералната партия (бел. ред.)

 114 Петър Абрашев (1866–1930) – български политик, юрист и общественик. Министър на 
търговията и земеделието (1902–1903), министър на правосъдието (1911–1913) (бел. 
ред.).



277

Изглежда, че той иска да ги обезцени. Обаче надникне ли се по-зорко в 
тях, ще се види, че психологическите им корени се крият по-дълбоко. 
Техният меланхоличен тон, нарушаван неведнъж от игрива или иронична 
усмивка в хайневски стил, както и основните им мотиви – еротични, 
които преобладават, сплетени с природни и с мотиви на лична и световна 
неволя, ясно показват, че в тях има къс жизнена правда, за което загатва и 
подслова (мото) от Паскаля115 – „Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît 
point116“. Тия пeсни са родени, според признанието на поета (LIV) в сълзи, 
кърмени са с въздишки, родени са в любов, за да увенчае с тях челото на 
своята любима. Нея назовава Нина. Това е неговата хубава братовчедка 
Нина М., която в 1888 г. се омъжва. На нейната сватба младият поет не 
присъствува, а остава при баща си да пази къщата (срв. Писма на П. Р. 
Славейков, Мсб. II, XX, с. 24). За тая своя първа любов, за „аромата на 
сърцето“ Славейков загатва по-късно, в 1910 г., в очерка за Бойко Раздяла 
(На острова на блажените, 1921, с. 151). Друг автобиографски117 момент, 
който говори за жизнените извори на тая поезия, това е личната му орис, 
неговата болест след съня на пързалката в Пловдив. Най-после, чувството 
му за природа, развито при пътуването му из страната. Младият поет се 
представя като измамен от живота илюзионист – мечти и надежди са 
погинали, кръв и сълзи ги сподавят в гръдта му (XXVI), само спомените 
за майски дни на младостта са едничката сладост за душата му (XXXIII), 
само любовта към Нина, любов на сантименталната сълза, на копнежа и 
на физическата близост, е светъл лъч в неговите скръбни дни. Но и тая 
любов е извор на страдание, че нейният поглед невинаги е мил за сърцето 
му, че и нея му отнема животът (XVII, ХБУ). За света има неприветен 
образ, роден в юношески песимизъм: в тоя „тъмен, пуст и злобен свят“, 
в тоя „тежък свят“ той не помни „драг час“, „злочести“ са неговите дни, 
мечтите и надеждите му отрано ги сменяват скръб и мъка, „страдание и 
неволя“, и блажена е за него нощта, че влива мир в душата му (XLV, XVII, 
XLIX). Природата вижда по-скоро в черни краски.

Нейната есен буди у него чувство за смърт: есенен вихър брули листата, 
брули последнитe му дни (LIII). Тук наистина може да се долови влия-

 115 Блез Паскал (1623 –1662) – френски математик, физик и философ. Сред известните 
му произведения са: „Нови опити за пустотата“ (1647), „За теглото на въздуха“ (1665), 
„Писма до провинциалиста“ (1656) и др. (бел. ред.)

 116 Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point (фр.) – Сърцето има свои причини, 
които разумът изобщо не познава. Това е най-известната сентенция на Паскал в неговите 
„Мисли“. Авторът има предвид религиозната вяра, която според него не може да се 
основава на познаването на Бог, тъй като познанието на Бог не е  рационално. Днес 
тази мисъл на Паскал е използвана съвсем погрешно за обясняване на всички човешки 
ирационални и необосновани поведения, което е в пълен разрез, в пълно противоречие 
с идеята на Блез Паскал (бел. ред.).

 117 автобиографски (остар.) – автобиографичен (бел. ред.).
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ние на Хайне. Славейков сам изповядва, че „просто е копирал песните 
му според руски преводи“, че не е разбирал тогава „бъкел“ от него, че е 
долавял „може би нещо външно само, нещо от маниерността“ на поезията 
му („Хайне в България“, „Мисъл“, 1907). Подробно изследване вър-
ху Хайневия дял в тая сбирка показва, че Славейков наподобява “Buch 
der Lieder”118 в похватите за израз, във формите на поетическия стил, в 
композицията на лирическата песен, изобщо в поетическото изкуство, 
което явно личи в по-късните му творби в „Епически песни“ от 1896 г. 
– „Рудолф и Мери“, „Цар Давид“, „Маркови кули“. За пръв път младият 
поет прави опит, в духа на Хайневата поезия, да намери в сърцето си 
истинския извор на вдъхновението, да налучка посока, която би му дала 
възможности да се освободи от условностите на живота, да се домогне 
към друг мир – света на поезията като освободителка на бляна и мечтата, 
на самоизмамата и спомена, на копнежа по непостижимото.

„Епически песни“. От „Момини сълзи“, от тяхната посока, Славейков не 
се отказва. В Липиска обаче, гдето се начева съзряването му като личност 
и като поет, той задълбочава и оразнообразява своя вътрешен мир. През 
90-е години, когато се начева зрелият период на неговото творчество, той 
печати в периодически списания свои творби, които събира в „Е п и ч е с к и  
п е с н и. К н и г а  п ъ р в а“, и „Б л я н о в е. Е п и ч е с к и  п е с н и. К н и г а  
в т о р а“, като издание на Д. В. Манчов и Хр. Г. Данов през 1896 и 1898 г. в 
Пловдив. Тия две сбирки, заедно с нови някои песни, излизат като „Е п и 
ч е с к и  п е с н и“, издание на „Мисъл“ през 1907 г. Тук влиза подбрана и 
поправена жетвата на 20-годишен труд, от 1889 до 1907г. Тук има не само 
определено художествено съзнание, но и прояснена творческа воля, но и 
устрем към вътрешно и външно съвършенство, глуха борба за вечна идея 
и вечна форма. Въпреки че с „Момини сълзи“ биха могли да се посочат 
органически връзки. Колкото се отнася до подбора на материала, има 
раздвоеност, дори и в обработката му. От една страна, имаме домашни, а 
от друга, европейски мотиви. От трета – наред с индивидуални мотиви се 
разработват колективни, национални, Тоя дуализъм в творческото дело 
на Славейкова, от който не се освобождава до края на живота си, макар 
вече по-късно смирен, е характерен и за съзнанието му. Вътрешният мир 
на „Епически песни“ може да се сведе към пет главни момента.

Още в „Момини сълзи“ Славейков заживява с проблемите на своето 
лично битие. В Липиска заживява и с проблемите на своето време, 
на своето изкуство, на човешкия живот изобщо. Затова и виждаме тук 
неговия п е с и м и з ъ м, неговия х е д о н и з ъ м119 в страданието, свързан 

 118 „Книга на песните“ – лирически сборник на Хайнрих Хайне. Публикуван е през 1827 
г. (бел. ред.).

 119 хедонизъм (от грц.) – етическо учение, според което най-висшата цел на живота е 
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с представата за лична и световна неволя, най-после – прехода му към 
т р а г и ч е н  о п т и м и з ъ м. Още в 1890 г. Славейков изхлипва, сякаш 
подхваща печална нота от „Момини сълзи“, в „Скръб“: „О, сладка скръб, 
едничка моя радост!“ В „Автобиография“, писана в Липиска през 1895 
г., на първия ден на Нова година, може би за да посочи каква радост му 
носи тя, представяйки се с патерица в ръка, символ на неговата орис, той 
казва за себе си: „Животът му тъжна, но ощ неизпяна, е песен“. Личната 
му мъка спира погледа му върху орисията на Хайне, осъден да минава 
част от живота си на легло гроб, и създава песента „Орисия“, като влага 
там и къс от своята съдба (срв. „Хайне в България“, Мисъл, 1907). И 
нему предстои да изясни своя жребий, да си представи своя земен дял, да 
намери път за смисъл в живота. Той чете Артур Шопенхауера и от своя 
личен песимизъм стига до световен и философски. Светът и щастието 
му се струват лъжовни, измамни, както загатва в „Цар Крез на кладата“, 
„Неразделни, „Успокоений“. Дори е готов да метафизира своята неволя: 
въобразява си, че носи някакво наказание. Светъл лъч за него, за да не 
стигне до морален нихилизъм, е чуждата мъка. И ако вътрешният живот 
на Славейкова от 1888 до 1892 г. не намира обилен и пряк поетически из-
раз; ако той не може да се долови дори от преписката му, все пак за него 
можем да съдим от ония по-късно възникнали поеми, класични120 вече 
за нашата литература, в които, с прекрасна, макар и несъвършена форма, 
без особена психологична глъбина121, се разкриват мъченията на собст-
веното сърце и на човешкия дух в лицето на избраниците от съдбата. Не 
само автобиографският момент, но и творческият е ценен тук. През 1892 
г. Славейков създава в Липиска последовно през февруари, април и август 
„F I s – D u r“ (C I s – M o l l), „У с п о к о е н и я“, „С ъ р ц е  н а  с ъ р ц а т а“. 
Примерът на велики страдалци не остава без влияние върху Славейкова. 
Сега страданието добива висш, метафизичен смисъл. Дори в него може да 
изпитва сладост, дори може да го желае, защото го води към изкупление 
и възвисяване, защото го свързва с духа на Прометея. Като се изхожда 
от вътрешния механизъм на тия поеми, виждаме, че те са от значение 
не само зарад вложеното в тях психологично съдържание, но и заради 
сложната тяхна проблематика. Въпросите, които си задават хероите, са и 
въпроси на Славейковото съзнание. Страданието на Бетховена122, мърт-

удоволствието и насладата (бел. ред.).
 120 класичен (остар.) – класически (бел. ред.).
 121 глъбина (остар. поет.) – дълбочина (бел. ред.).
 122 Лудвиг ван Бетховен (или Бетовен), (1770–1827) – един от най-видните немски 

композитори, който твори на границата на класицизма и Романтизма. В края на живота 
си има сериозни проблеми със слуха. Именно този факт го превръща в герой на поемата 
на Пенчо Славейков „Cis moll“, именувана на тоналността, в която е написано едно от 
най-известните произведения на музиканта – „Лунната соната“ (бел. ред.).
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вец за изкуството, има патоса на Славейкова: това, което имаш като висш 
дар от небето, носи твоето проклятие, не ти дава възможност да намериш 
щастие и утеха в живота. Разрешението на мъката, в основата си Хамле-
товска, с вечния ѝ въпрос – да бъдеш или не – която мами към гроба, 
така бърза у Бетховена, показва где Славейков слага нейното ядро – не в 
предметната и емоционална, а в идейната ѝ структура, в идеята, в ясното 
съзнание, „че грее величие в човешката неволя“. Победа на мисълта, на 
волята над сърцето. Това е хероизъм в страданието, крепен от свърхлич-
на вяра в Божията искра, от един идеал за безсмъртие в свърхчовешко 
дело. Славейков е близко до християнската мисъл, че страданието възви-
шава човешкия дух и го води към висш живот, но е далече от мистичната 
мисъл за изкуплението. Тая хероична концепция на страданието, лично и 
световно, говори вече за една разрешена драма у Славейкова. За живота 
той намира мост в съзнанието за своята особена мисия, идеята премина-
ва във вяра на сърцето да продължи тук делото на Прометея. Поезията, 
изкуството значи имат велико предназначение – да възвисяват людските 
сърца.

Но Славейков като че ли още не е закрепнал в своята вяра в изкуството, 
защото в „Успокоения“ дава друго разрешение на своята драма. Ленау, който 
имал някога вяра в любовта и изкуството, остава измамен. Страданието е 
море, а той е листо в него. Защото то у него има свърхлични извори: вижда и 
познава, че нищо не вижда и не познава, че е възпявал и оплаквал не света, 
а „своя разум Божески убит“. Чуваме кикот над човешкото познание, над 
разума, който не иска да сложи предел на своя устрем. Дали Славейков не 
се е блъскал над Кантовия123 поетичен проблем? Ленау се вижда жертва на 
велика самоизмама, чувствува се като въплътена трагедия на човешкото 
съзнание изобщо, жива гавра на Прометея. Божията искра, събуденото в 
човека съзнание, вместо извор на радост, става източник на „беззаветна 
скръб“, убива „святия възторг“ на сърцето, защото се познава земния 
жребий на земната твар. Опростена, тая философия на песимизма, която 
избива в трагичния въпрос: „Ще дойде край, но, Боже мой, кога“, и в 
образа: „Мъртвец съм аз, когото случайно са забравили да заровят“124, се 
свежда към антагонизма между душа и тяло, антагонизъм, който Славей-
ков изживява най-непосредно. Затова и тая поема, макар и несъвършена, 
крие най-вярна жизнена правда и най-непосредна лирична топлота. А 

 123 Имануел Кант (1724–1804) – немски философ. Неговите най-известни съчинения са 
„Критика на чистия разум“ (1781), „Критика на практическия разум“ (1874) и „Критика 
на способността за съждение“ (1790). Те го превръщат в един от най-влиятелните фи-
лософи от епохата на Просвещението и в столетията след това (бел. ред.).

 124 Точният цитат е: „Мъртвец съм аз, когото са случайно / забравили во гроба да заровят!..“ 
(бел. ред.).
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тоя безутешен песимизъм, който намира изход в смъртта, в небитието, 
във великото нищо, Славейков подхваща наново, при същия проблем, 
но задълбочен, сложен на културно-историчен фон, като трагедия 
изобщо на човешкото съзнание и на човешката история, в своята дивна и 
единствена у нас, и у него, по своята глъбина и художествена завършеност 
поема „С и м ф о н и я  н а  б е з н а д е ж д н о с т т а“. Прометей, който 
се гордее, че откраднал огън от небесата, че страда зарад човека, бива 
изненадан, прикован на Балкана, в своя ропот срещу Зевса, от зловещ 
смях, лъхнат от пастта на вековете. Това е горчивият смях на милиони 
жертви, на които Прометей е дал ясното съзнание, за да страдат, видели 
своя жребий, изпепелили своя разум пред тайната на битието. Това е 
смехът на човешкия дух, неговият бунт срещу небесната искра. Но той 
пак лети и се стреми – това е неговата орисия, макар и да съзнава своята 
безпомощност; волята за подвиг все пак не е сломена от прозрението на 
ясното съзнание. Славейковският прометеизъм има своята поетическа 
формула: на кръста на ведра безнадеждност. Хероизмът в страданието 
е мост към жизнената вяра в „С ъ р ц е  н а   с ъ р ц а т а“. Шели тук се 
противопоставя на Ленау: чистият възторг, серафичният125 идеал на 
сърцето побеждават скептицизма на разума. Философската глъбина на 
поемата не е бистра, но все пак под нейния ведър небосклон, към който 
се свеждат личните устреми на поета, трепти победната песен надуха 
като изконна стихия на битието. Сърцето, останало живо в жаравата – и 
в жаравата на световната скръб – е символ на тая победа. В диалога между 
Шели и Байрон, които са не само ратоборци на духа, но и на Славейковата 
вътрешна драма, се долавя враждата между истината на разума и на 
сърцето. С истината на Шели човек не е роб на своята самоизмама, а е 
могъщ властелин. Безумието на тая истина е, че познава „всички тайни 
на битието“, „за малцина знайни“, че носи ключа на познанието. Чо-
век, който постига света, който преодолява действителността чрез нея, 
постига себе си, живее не в преходността на времето, а във вечността. В 
потока на вековете човешкият разум ще търси може би нови истини, без 
да ги отгатне. Но сред вечната преходност ще остане едно непреходно – 
устремът на духа към светлина, чистите томления към висшето и гордият 
жад126 за идеал. Това е вечният устрем на духа, в който е жива божествената 
искра. Затова всеки земен носи в душата си Божия плам. Трябва да станем 
херои на този плам, херои на идеала. Тъй Славейков изтъква хероизма на 
възвръщането към Бога. С него животът става по-хубав, светът – царство 
на идеала. Защото „не за света живущий на света е жив мъртвец“127. И само 

 125 серафичен (от фр.) – ангелски (бел. ред.).
 126 жад (поет.) – жажда (бел. ред.).
 127 Цитат от „Сърце на сърцата“ (Славейков, Пенчо, „Епически песни“, София, 1917, с. 65 
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оня се домогва към безсмъртие, който свърже земния мир с мира на иде-
ала, със света на Бога, като приготви тоя свят към вълшебното царство 
на вечната любов. Копнежът наистина може да бъде извор на страдание, 
умъртвяване на волята, по Шопенхауеровски, може да бъде освобождение 
от него, но в това страдание има радост и сладост, защото ни сближава с 
вечното и земното, защото претворява света в чист и хубав Божий мир128. 
Не е това утопия, а висша правда, действителност на действителността. 
Ясно е, че Славейков тук отразява и ритъма на европейската философска 
мисъл, която се отвъргва129 от позитивизма, за да намери преди всичко в 
чувството пълен извор на своето вдъхновение. Но и тук проблематиката 
е била главна негова мъка. Затова и неговият интелектуализъм, сиреч 
пътя на творческото изпълнение, влиза в противоречие с ирационалния 
порив на сърцето.

Търсейки жадно пътищата на своята възмога130, разрешил, през 1893 г., 
поне идейно, своята нравствена криза, Пенчо Славейков, чиято съвест на 
художник е разколебана, иска да си изясни в това време и смисъла на своя 
творчески подвиг. Идейната атмосфера в Липиска, тревогите и бурите 
на българската действителност, както и неговата собствена природа, 
съдействуват за кристализацията на неговия художествен мироглед. През 
1892 г. създава „Присъдата на Фрина“, която дава под наслов „Фрина“ 
през 1894 г. в преработка, като се освобождава от гръцката легенда и от 
Вс. В. Крестовски; през 1895 г. обнародва поемата си „М и к е л а н ж е л 
о“, използувайки за извор Й. Фолкелт и X. Грим, която също така дава 
в преработка, с променена идея, в 1896 г.; през 1896 печата и „С я н к а 
т а  н а  с в ъ р х ч о в е к а“, подхващайки мотиви из „Das Nachtlied“131, 
„Der Nothschrei“ и „Der Schstten“132 от „Aso sprach Zratustra“133 на Ницше. 
Че Славейков се е колебаел в избора на своя път, че като художник не 
е бил още съзрял, личи от преработките, които прави над първите две, 
преработки не само от формален характер. В развитието си е бавен, 
но последователен. И сега се наема да изобрази нови безпокойници 
на духа – Микеланжело, Ницше, дори и Фрина. И в тия поеми има 
пак проблематика, но тя не е сложена от философски възпитан ум, а е 
подсказана от вътрешни блуждения134 и безпокойства, от съзнание, което 

– цитира се по изданието, с което, както се вижда по-късно в статията, си служи Борис 
Йоцов), (бел. ред.).

 128 мир (остар.) – свят (бел. ред.).
 129 отвъргвам (остар. книж.) – отхвърлям (бел. ред.).
 130 възмога (остар. книж.) – възмогване (бел. ред.).
 131 „Нощна песен“ (бел. ред.).
 132 Вероятно има предвид „Der Schatten“ – „сянката“ (бел. ред.).
 133 133 „Тъй рече Заратустра“ (бел. ред.).
 134 блуждение (остар. книж.) – блуждаене (бел. ред.).
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тревожи сърцето. За пръв път Славейков прави опит да намери ключ за 
преодоляване на действителността като стига до  ж и з н е н  е с т е т и з ъ 
м  и  е т и ц и з ъ м, т в о р ч е с к и  и д е а л и з ъ м  и  п о е т и ч е с к и  и  р 
а ц и о н а л и з ъ м.

Земната форма на хубостта като отражение на божествената вечност 
и нейната чудодейна мощ – с това не се изчерпва идеята на „Фрина“. 
В разрешения проблем лежи етически и естетичен канон. Фрина, 
„безпътната хетера“, която тълпата хули и изправя пред съд, бива от съд и 
тълпа оправдана, когато отмята хитона135 и открива чара на своята хубост, 
защото чрез нейните форми проговаря божествената правда. Красотата 
е висша мъдрост, външната хубост е израз само на вътрешната, тя е 
съвършена проява на Бога, тя е висша чистота и добро. Поклонничеството 
пред хубостта е подчертано и в нашата народна песен. Силата на тая 
хубост, която се издига над всяко добро и зло, като страшна стихия – 
също. Един народ, който има чувство за земята, знае чара на земната 
форма. Тоя народен естетизъм Славейков неволно слага върху фона на 
елинския живот. Мъртвата материя добива живот, когато кристализира 
в най-съвършени форми. Божественото не е нищо, освен най-съвършена, 
последната възможна форма. Формата е отражение на вечността. 
Оттук за Славейков има един висш принцип за живота и за изкуството: 
мистичният брак, неразгадаемата хармония между материя и дух, между 
форма и съдържание, между мисъл и слово. Оттука следва и определено 
вече отношение към света: не само естетично, но и вечно, sub speciae 
aeternitatis136. И тая мисъл не закъснява да намери отраз в „Микеланже-
ло“. Докато Славейков е още раб на материята, на тленната суета, с образа 
на мъчителните дни през 1886–1891 г. когато властвува „диктаторът 
Стефа“, той дава идея на творбата си: „в борба роден, води ги на борба“. 
Тук Славейков се поддава на своето време и на своята личност с борчески 
нагон. В втората обработка надделява художникът, съзерцателят. 
Така още тук започва тая борба между бореца и съзерцателя, която се 
примирява само с това, че Славейков става или иска да стане  херой, 
борец на вечното, не на дневната суета и преходност: тъй съзерцателят 
подчинява бореца. Микеланжело, който създава своя „Мойсей“, вождът 
на цял народ, преживява тази борба. Проблясва гордото съзнание за 
вечността на битието, за лъжовността и преходността на явленията: в 
света не се живее завиден живот само във временното. Освен тоя свят има 
друг – Кантовски „трансцендентален“, че под „временната бренност137“ 
живее идеята, сякаш вещта сама по себе си; тая именно идея намира 

 135 хитон (от гр.) – наметка, закопчана на едното рамо (бел. ред.).
 136 „от гледна точка на вечността“ (бел. ред.).
 137 бренност (остар. книж.) – тленност (бел. ред.).
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свои херои: в поета, в хероя борец, в скулптора. Те всички си приличат, 
когато воюват, с различни средства, за нея в живота. Затова и възгласа 
на Микеланжело, когато хласва Мойсея в коленото, – подхват138 невярно 
от Шопенхауера, „Светът като воля и представление“ (§ 223),  „Идеята на 
времето пренесени във вечността“ – е не само творческият възторг след 
една прояснена идейна драма, но и вик на победа у Славейкова, намерил 
в мъка жизнените извори на своите творчески блянове, вярна посока на 
своите творчески устреми. Творческа метода не на реализма: вечната 
идея, родена в плисъка на вълните на времето, търси вечна форма. Така 
и в „С я н к а т а  н а  С в ъ р х ч о в е к а“, гдето е изразена творческата 
мъка на гения, мъката на „твореца в неговия седми ден“, трагизма в 
ирационалния процес на творчеството, изгорените крила на съзнанието, 
устремило се с острия си клъв139 в хаоса на битието да открадне нов 
живот, нов образ – Свърхчовека, е подчертана тая устремност за 
възвисението на духа до абсолютна суверенност и свобода. Ницше, който 
се бори в съзнанието си, за да сътвори Свърхчовеха, в презрението към 
човека, като несъвършенство, подчертава не само, какво място заема 
в душата на Славейкова, но и копнежа на Славейкова да надмогне, да 
превъзмогне в себе си делничното, и да издигне един закон на законите 
– аз. Тук Славейков е обгорен, възпламенен от религия, която сега още 
не намира дълбоки извори в сърцето му. Но тия личности му откриват 
вече хероизма на духа като творчески принцип в историята на човешката 
култура. Личността се вълнува от блянове  не само за щастие лично, а 
и за щастие световно: освободеният човек, като освободения Прометей, 
е крайната цел на неговите и на световните стремежи. А сега именно се 
налага силна, напрегната воля, която може да диктува своите повели на 
поета.

Възвисил се духом, пил от чужди извори, Славейков не забравя и 
своята родина, и родното творчество. И тук търси път. Опитът му от 
1886 г., „Гурбетчия“, гдето се подхваща народен мотив, но не и народна 
форма, бива последван през 1890 от поемата „В ъ с т а н и к“, обнародва-
на в „Мисъл“, 1892 година. По замисъл, подсказан от 3. Стоянов, това е 
работа, която се налага от духа на времето у нас, от поврата към близкото 
минало, близка е на Вазовската литература тогава, но по изпълнение и 
обработка – байроническа поема, с подловен стил от Лермонтова и 
Пушкина. От „Мцыри“ на Лермонтова дори Славейков пренася черти 
върху образа на своя херой. Обикнал народната песен, Славейков не 
прави само подбор от нея, както личи в “The Shale of  the Balkans”, London 
1904, и от „Книга на пeснитe“, София 1917, но я изучва грижливо и пре-

 138 подхват (рядко) – похват (бел. ред.).
 139 клъв (остар.) – клюн (бел. ред.).
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дано, за което свидетелствуват статиите му „Народните любовни песни“ 
(Периодическо списание, 1902) и „Българската народна песен“ (Мисъл, 
1904). Той се вживява по-дълбоко в народното творчество, запознава 
се с неговите характерни форми на мислене и изказване, търси в него 
определен мироглед, жива народна мъдрост, съзнателно се стреми да го 
разбере не само като естетична ценност, но и като съкровище на нацио-
нална психология. Не гледа на него като романтичните преди фолкло-
ристи, не наподобява формите му, както по-раншни майстори на словото, 
Тъй в своя поетически традиционализъм стига или му се иска да стигне, 
до синкретизъм, ако не до синтеза между лично и колективно светопоз-
нание, между християнски и елински мироглед, между национално и 
космополитично. Тъй Славейков в своя философски ирационализъм не 
стига до крайност, слага юзда на чувството, не задълбава в метафизика, 
не изгубва усет за реалността. С апарата, с който разглежда и разработва 
проблемите в поемите си от чужд суров материал, Славейков се старае да 
обгърне българската действителност чрез пряко и косвено наблюдение. 
Приобщаването на поета към народното творчество стига до там, че 
изворите на много негови творения, прямите подложки – могат да се 
намерят в него (срв. Г. Д. Грудев. Национална литература, София 1918). 
Вътрешният им ритъм обаче остава Славейковски. Защото суровото 
съдържание е дадено в светлината на една индивидуална психика. – До 
народното съзнание Славейков се приближава преди всичко със своя п 
р и м и т и в и з ъ м  и  с м и с л е н  ф а т а л и з ъ м. Тук се крие и пътят за 
преодоляване на видимия мир. Неговият анимизъм и антропоморфизъм, 
така характерен за низà песни, създадени през 1898: „Ц в е т я“. Стреми 
се да има форми на мислене, които свеждат към мит. От друга страна, 
това е склонността му към фантастичното, свърхестественото. Нашето 
земно битие е като че ли във властта на живи сенки, Где свършва 
действителното и где почва фантастичното човек не знае: истина и лъжа 
се сплитат, чезнат една в друга, границата между тях е неуловима. Тук 
Славейков стои близко до А. Мицкевич, главно до неговите, балади и 
„Dziady“. Само че той няма като него горещото чувство и силната вяра, за 
да внуши идеята за друг мир. Но така можем да си обясним склонността 
му към наивната песен, към баладата и легендата. Действителното 
гледа да опрости, да го превърне в предание, мит или балада. Затова му 
помага и съзерцателно-естетичното му отношение към света. Процес на 
творчество, чисто романтичен. Баладите, „Змейново любе“, „В потайна 
доба“, „Орисия“, със стар езически мит, както и „Чумави“ и „Трепетлика“, 
създадени по-късно, с християнски религиозни представи, както и „Цар 
Самуил“, „Вещий Олег“, „След Старозагорския бой“, с историческа 
подкладка, будят чувство на зависимост и неутоленост от живота. Трябва 
да се съжалява, че тук, стараейки се да не се увлича от свободната игра на 
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своето въображение, не тъй подвижно и леко като у Хайне и Мицкевича, 
Славейков е кристално ясен, пластичен, но сух, сдържан в чувството за 
тайнственото и безкрайното. Все пак зад студените форми се бунтува 
тревожна мисъл.

В „Неразделни“, „При Босилка“, „Могила“ Славейков превъзмогва 
действителното в бляна, Той се стреми да освободи чувствата, 
настроението, идеята от реалните им поводи. Автобиографското сподавя 
още в самия зародиш на творбата, за което говори и „Приказка“, плод 
на неговата втора любов от 1894 г. в Липиска. В такава светлина слага 
Славейков българския бит: обреда и обичая като че ги предава наистина 
в тайнства, езически и християнски. Българската действителност е 
превърната в поезия – тя е не само идеализирана, но и естетизирана. 
Странно, но Славейков разкрива религиозен поглед към живота. „К о л 
е д а р и“, написана на един мах от Славейкова през 1891–1892 и печата-
на в „Мисъл“ 1892, както и „Е п и т а л а м и й“, не по-късни от 1910 г., с 
които Славейков за пръв път у нас се опитва да създаде хорова лирика, 
обединена от определена идея, откриват психологическите си корени в 
синтеза между индивидуално и национално. За „Епиталамий“ се посочват 
и съответствия с „Епиталамий“ (срв. Д. Дечев, „Сватбени песни“ в „На 
острова на блажените“, Развигор, 1911, бр. 18) на Гай Валерий Катула, 
също лични възгледи на Славейкова, но не може да не се признае, че в тях 
той отразява изобщо народен мироглед.

И за едната, и за другата поема Славейков изучава народното 
творчество. Изучава тоя мироглед не само от непосредно наблюдение над 
нашия селянин и гражданин. Но докато първата зависи повече от непо-
средните си извори, докато почти за всяка песен от нея можете да намерите 
определени предложни съответствия, в делото на народния певец, то 
втората е външно много по-независима, изворите там са избледнели, 
утаени са само възгледи и идеи. Тя е по-абстрактна. И двете са свързани 
с българския бит. Но тук битът е само повод, само подкладка: едните са 
низ коледни, а другите – низ сватбени песни. И едните и другите могат 
да бъдат създадени от поет, който познава бита и душата на своя народ. 
Патриархалният живот, животът на примитивното съзнание, е осмислен, 
възведен е в чиста поезия. Това не е идилия на земеделски живот. Тук има 
желания и страдания. Но има здраво чувство и бодра душа. Трепти в тях 
светъл мироглед. Чрез душата на своя народ Славейков затвърдява своята 
привързаност като земята майка, към онова съзнание, което схваща света 
като творение на божията мъдрост, което вярва че тук се върши Божията 
воля, което привежда тоя Бог с неговия Исус и неговите светци да бродят 
из ниви и лъки, което в продължението на рода, в преливането на кръв в 
кръв вижда своето безсмъртие. Бог е сведен към земята и е приближен до 
човека. И съзнанието, че зависим от висшата сила на силите, от Бога, не 
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стига до ориенталски фатализъм, а до „ведра безнадеждност“, сиреч ми-
рогледното, философско примирение, че така трябва да бъде, че трябва да 
се изпълня висшата воля, не убива волята за живот и за дело тук на земята, 
нито вярата в жизнения подвиг. Така „Симфония на безнадеждността“ 
има дълбоки корени в националния мироглед. Тук лежи практическият 
идеализъм на Славейкова, който по-късно се проглъбява и осмисля. Тук 
долавяме преливане на езическа и християнска кръв. Коледа, когато се 
празнува раждането на млада Бога, с езически спомени за слънчевия 
кръговрат, Славейков дава като празник на българската надежда, на 
българската вяра в небето и земята. И песента за стария стопанин и за 
старата стопанка, за младата булка и рожбата в люлка, за моми и момци, 
за Слънчо и хубава девойка, за свети Иван и нивите, е всъщност песен на 
земята под закрилното крило на Бога, песен на българското огнище като 
символ на страданието и любовта в живота. Еротичното за Славейкова 
не е външно. Както загатва и в някои балади, то е жизнена стихия, то е 
животът на оплодения дух. Свръхличен еротизъм, като витална енергия, 
като бреме и освобождение, като изпълнение на висша воля, се крие в 
глъбината на „Епиталамий“. Но той не се изразява абстрактно – всичко е 
сведено към образ, към картина, към реално чувство. Нищо не се губи – 
човек в човека преминава, в което тя, жената, се вие, в което, той, мъжът, 
се кърши, воля Божия се върши. Вечен кръговрат от плът в идея, от идея 
в плът – плътта е съсъд140, в който се прелива вечният дух, за да се запази. 
Глорификацията141 на майчинството е проста, но дълбока и жизнена: то 
е последна сила, символ на живота. Песен на вечния брак между живота 
и смъртта, без религиозна мистика, но с патоса на елинското тайнство. 
Народното е дадено като първична сила.

По същия път на творчески идеализъм върви Славейков и тогава, когато 
му се налага да даде реалистична рисунка из българската действителност. 
Може би примерът на Алфред Тенисона, чиято идилия „Дора“ превежда 
през 1892 г., не остава без значение за първите му опити в тая посока. 
Докато „Етър назад се повръща“ е везана като поема по „Случай с ручеен 
Бад“, руски превод на разказ от Коломан Миксата, само че локализирана 
в български предели в Търновско; докато „Коняр“ исторически и битово 
се свързва в своята фабула с оная пасмина наши люди, които никога 
ходеха в Цариград да гледат султанските коне, то „Ралица“ и „Бойко“ 
са градени изключително от суров материал, взет непосредно не само 
от нашия селски живот, отгдето тогава черпи охотно зараждащата се 
разказна проза, но и от народното творчество. По-късно, през 1907 год., 
Славейков изоставя в забрава, издавайки „Епически песни“, поемите 

 140 съсъд (остар.) – съд (бел. ред.).
 141 глорификация (от лат.) – прослава, възхвала (бел. ред.). 
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си „Етър назад се повръща“ и „Коняр“ не само защото художествено не 
са завършени, но и защото не крият типични черти на една национална 
психология, не са в хармония с ония негови творения, които отразяват 
неговия философски поглед върху любовта. В психологията на лицата 
Славейков иска да изтъкне вечното, непроменното на българската душа 
изобщо. Битът и тук не е цел, а средство, за да се придаде домашен колорит, 
както и речта – за да се внесе реализъм в обстановката и за да се предаде 
селската, земеделската метафорична мисъл. Затова същият стремеж да 
се пренесе идеята на времето във вечността. И Стоимена и Велко, чиято 
грешна, но по-силна от всичко, страст, останала завещание от младини, 
може да повърне и Етър назад ; и Вълко, раздвоен между сластния образ 
на бюлбюл142 ханъм143 и кроткия лик на измъчената в копнеж Милена; 
и Стоичко, който дига нож, за да отмъсти на Ралица; и Бойко, погубил 
живота на Райка в страдание и несвяст по Неда – всички, кой повече, 
кой по-малко, хвърлят светлина върху концепцията на любовта като 
жизнена стихия. Но Вълко, Стоичко и Бойко са жертви не само на своята 
страст, но и на своя блян по щастие. Те всички копнеят, правят усилие 
да превъзмогнат себе си, но страдат, защото не могат да смирят своя 
блян с действителността. Те не са реалисти, не живеят с дребните сметки 
на своите дни, с врявата и суетата, но разбиват живот, свой и чужд, за 
една пуста мечта. Личността у тях е твърде слаба, за да се издигнат над 
страданието и над мечтата. Славейков е претворил тия образи на нашия 
живот в стила на великите безпокойници на духа, влага в тях черти на 
своя мироглед, на своя вътрешен мир. И все пак Славейков спира нашия 
поглед върху Ралица и Райка. Ралица, останала сама на света, изнемогва в 
непосилен труд, за да вижда в очите на своята рожба душата на своя мъртъв 
съпруг, остава в живота с ненадломено144 сърце. Райка крие страданието 
си, не издава вината на своя съпруг, прибягва до невинна лъжа като Сели-
зета на Морис Метерлинка, не само за да не затъмни честта на своя дом, 
но и за да не внесе смут в душата на тоя, който я обрича на гибел. Обик-
новено се казва – това са весталки, български весталки на домашното 
огнище. Но не са ли те носители на трагичен хероизъм, на хероизъм в 
страданието? Не чуваме ли възклика на Славейкова, че грее величие в 
човешката неволя? Сякаш иска да ни покаже, че и у нас, в обикновения 
живот, има страдание, велико, безмълвно, безропотно, има незнайни 
херои, чиито сълзи вижда само Бог. Така българската действителност е 
дадена под зрителния ъгъл на вечността.

 142 бюлбюл (от тур. диал.) – славей (бел. ред.).
 143 ханъма (от тур.) – омъжена туркиня, кадъна (бел. ред.).
 144 ненадломен (остар. рядко) – неразбит (бел. ред.).
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„Сън за щастие“. През времето, когато създава своите епически песни, 
Славейков твори и песни от лирически характер. За лирическите състояния 
на неговата душа тогава можем да съдим от ония песни, на брой 101, които 
обнародва в Тутракан през 1907 г., като издание на Мавродинов, в сбирката 
си „Сън за щастие“. Тая книга генетично се свежда както към „Епически 
песни“, така и към „Момини сълзи“. След 1888 г. Славейков продължава 
да обнародва в „Мисъл“ (1892) и „Българска сбирка“ (1894) низ песни под 
наслов „Момини сълзи“. А в „Сън за щастие“ влизат стихотворения от 
„Момини сълзи“ – „Пролетес буйно дървесата“, от „Мисъл“, от новия низ 
момини сълзи – „Остранено край гората“, „Капчици дъждовни“ и др., от 
„Блянове“ – „През мрака сянка надалеч“. При вътрешен анализ на „Сън 
за щастие“ се намират неговите психологични основи в „Момини сълзи“ 
от 1888 г.: явно е, Славейков гони непостигнат тогава поетически идеал. 
Защото и новите песни имат недосегаем, познат вече образец в „Buch der 
Lieder“ на Хайнрих Хайне. Никоя книга не е мамила като тая сърцето му, 
но и никоя не му е подсказвала, че не може да създаде такава като нея, 
та затова, и след като има своята „Сън за щастие“ той прави антология 
от песните на народния певец (срв. д-р К. Кръстев, Книга на песните. 
Българска реч, кн. I. София, 1917). Тия творби, над които той грижовно 
бди като над галени рожби, които кити и разхубавява (в изданието от 1921 
г. се освобождава от слабите, та броят им спада на 85), издават отново 
интимните му връзки с Хайне, подчертават при това устрема му да си 
създаде свой поетичен свят. Хайне се долавя в общия стил, във формата 
на лирическата песен, в поетическото изкуство на Славейкова, донякъде 
и в чара на мечтата, освобождаваща от гнета на живота и в самата дикция. 
Обаче какво е дал Хайне на Славейкова, лесно може да се почувствува, 
ако се сравни „Сън за щастие“ с „Lina-Lieder“ на П. Прерадович145 от 1861 
г., с „Pesmi“ на Симон Йенко146 от 1864 г., с „Večerní písnĕ“ на Витезслав 
Халек147 от 1858. Славейков се издига високо над всички, главно с това, че 
хайневскитe моменти в своето дeло изкупва със своята суверенна натура, 
че чуждите съставки свежда към единен личен център. Само така можем 
да си обясним и вътрешната връзка между „Сън за щастие“ и „Епически 

 145 Петър Прерадович (1818–1872) – хърватски поет и генерал в австро-унгарската армия 
(бел. ред.).

 146 Симон Йенко (1835 – 1869) – словенски поет и писател (бел. ред.). 
 147 Витезслав Халек (1835–1874) – чешки поет, прозаик, драматург, литературен и театрален 

критик, фейлетонист и журналист. Съвместно с Ян Неруда е една от ключовите фигури 
от поколението на т. нар. майовци (последователи и ценители на творчеството на К. Х. 
Маха от втората половина на 50-те години на 19 в.). Редактор е в няколко литературни 
периодични издания. Като прозаик и литературен критик допринася за формирането 
на чешкия литературен реализъм (бел. прев.).
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песни“. Идеите, нравствени и художествени, намерили своя бляскав 
епически израз, тук добиват сякаш кръв и плът.

Основната вътрешна разположба148, от която се раждат тия песни, е 
лирическа. Но тя е така мъдра и успокоена, че в своята изява придобива 
белези от епически характер. Драматичните борби, на които е подложена 
нравствената природа на Славейкова, са или затихнали, или разрешени; 
бурята, която ломи съзнанието, е в закана или е отминала. Небето е ведро, 
душата е свежа и бодра, ако от очите ѝ да капва някоя сълза. И не са тук, в 
„Сън за щастие“, мотивите и темите, които определят цената и значението 
на делото. Те нито са оригинални, нито са съвсем нови за нашата поезия. 
Но говори ли за разлъката в любовта и за любовта в разлъката, за 
духовната сладост в самотността и за самотността в духовната сладост, 
за спокойствието в смъртта и за смъртта в спокойствието, за природата, 
заедно с лична размисъл и за размисълта, сплетена с впечатления от 
природата, Славейков, колкото и да превръща книгата в живот и живота 
в книга, изтъква своето аз като едничка мярка за света, своя умерен 
субективизъм. А и в своя устрем да си сътвори свой свят, като отраже-
ние на свръхземна съдба, издига копнежа и спомена, мечтата и легендата 
като единствена действителност на духа, постига щастлив синтез между 
вътрешен и външен стил, настроение и топлота в мелодията на своя 
стих. И най-важното устрем за хармония. Защото тук се крие проблемът 
за неговата нравствена самотност. Дали тя има романтична жрела149, 
с болезнена ипохондрия и с трагична напрегнатост, произтичаща от 
острата ненавист между идеал и действителност, или е само търсен 
разкош на духа, dolce far niente, за да се възприеме и почувствува свeтът 
във всичкото негово велелепие? За уединението на Славейкова има 
причини от романтичен характер, обаче Ницше му дава по-друг смисъл 
и съдържание, още от „Сянката на Свръхчовека“, намирайки благодатни 
възможности в болезнената природа на поета – да се превърне то в 
плодно, творческо усамотение, в чието мълчание се обгръща светът като 
вечна мистерия, чува се плисък от вълните на битието, долавят се ударите 
на мировото сърце.

„Фрина“ и „Микеланжело“ се крият в основата на ганически проявената 
относба в „Сън за щастие“ към света. Бихме я нарекли статична, защото се 
свежда към ведро и сърдечно съзерцание. Символите на това съзерцание 
са момина сълза, Хайневски самотен бор (Ein Fichtenbaum), сън за щас-
тие, блян. Както слънцето и цветята в „По цели дни мъгла лежи“ му 
изглеждат „като видения от някогашен сън“, така и светът се открива пред 
вътрешния, на Славейков, взор, като видение от съня на твореца. Това 

 148 разположба (диал.) – разположение, настроение (бел. ред.).
 149 жрело (диал.) – извор, от който водата извира буйно (бел. ред.). 
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гледане през сън, през блян дава характер и на външния свят: за поета 
любовта е в бляна – „В стаичката пръска аромат“, „Зла ни стигна орисия“; 
природата е като него унесена в блян – „Спи в сланата есенна“, „Морна лят-
на нощ…“, „Надвечер вихър нечакан“, „Наметнала плащ тъмен на плещи“; 
дори и смъртта е сякаш продължение на съня – „Погребан“. Характерни 
са „Ни лъх не дъхва над полени“, предверието на „Сън за щастие“, и „Спи 
езерото“. Тук, в бляна, е онова душевно състояние, което носи щастие. Где 
е то? В родния кът, на земята или в друг свръхземен свят? Славейков е 
неопределен в мисълта си. От една страна, то е в някакъв друг край – „О, 
има тих вълшебен край“. С него се отива с крилатата мечта, той е в сърцето 
на тоя, който копнее по него. То е всъщност в освобождението от гнета на 
всекидневната делничност, от самата действителност. Но Славейков само 
лети към него, не остава да живее в него, Той не смогва, както Юлиуш 
Словацки например, да си създаде абсолютен свят на мечтата и да заживее 
там като господар на живота. Не му липсува въображение, а нагон. „Как ли 
ще мина и утрешний ден“ или „Безсънно цяла нощ пробдях“, „Безмълвна 
нощ е обвила“ ясно показват, че кълнът на неговата мечта е дълбоко в 
действителността, че освобождението от нея не е постоянно, а само в 
мигове на вечност – на поетично състояние. В „Сърцето ми е чуждо за 
света“ е посочена самотността на естетичното съзерцание. Затова и мечта, 
и действителност у него не изразяват две враждуващи стихии. Тук имаме 
някакъв синтез, подчертан от формулата – „и на яве, и на сън“, законна 
единност между реализъм и идеализъм. Славейков слага юзда на мечтата, 
на бляна, на съня, не стига до метафизика, до болезнен илюзионизъм, до 
нравствен песимизъм, за който няма ценности в света, всичко се влива в 
океана на великото нищо. Затова, като казва „оставете човеку световната 
измама“, той изтъква жизнената необходимост на мечтата и самолъжата. 
Защото не смъртта, както би могло да се мисли от „В небеса гаснее летний 
ден“, има освобождаваща мощ, а мечтата. Тъй Славейков намира път 
за помирение с действителността. Тая действителност е претворена в 
неговата поезия. Тя е там чиста, свежа, идеална. Метод: елиминация и 
концентрация. От нея той пречиства „златоносния пясък“, пречиства 
суровия неин материал в духа на своя блян, подбира само типичните 
нейни моменти, за да ги усреди и затвори в своята песен. Затова и тук е 
на лице творческият му идеализъм и романтичният му естетизъм. Тая 
относба към живота той не изоставя, макар и да не е така рязка, до края 
на земните си дни. Светът за него е картина, въплътена висша красота, 
тяло на Божия дух. Оттам идва, въпреки меланхолните и скръбни ноти 
в неговата песен и възторгът от хубостта на видимия мир и от чара на 
младостта – „Зад горите тъмни“, „Докле е младост“. Съзерцание, но не 
на тоя, който е отрекъл живота, а на оня, който стои в него и се радва 
на неговата хубост, на неговата хармония, на неговата вечност. Лесно 
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ще си обясним така, защо Славейков, който жадно възприема света, 
зависещ доста от своята сетивна организация, дава пейзажна лирика, 
защо от паралелизма и импресията преминава не веднъж към символ. 
Това не е външно придобитие150 от модернизма, не е за него само изказ, 
а е форма на мислене. А умалителните имена, интимното му общение с 
нещата, с цветята, звездите и месеца, говорят не само за склонността му 
към непосредното и примитивното, но и за стремежа му към една външна 
стилизация.

„На острова на блажените“.  Но Славейков не спира тук в своето 
развитие. С творенията, обнародвани през 1910 г. като издание на Ал. 
Паскалев, в антологията „На острова на блажените“, която бележи тре-
ти период от дейността му, той се домогва до нови завоевания. Славей-
ков не знае преломи, бързи преходи. От друга страна, той не изоставя 
стари свои мисли и идеи, неведнъж се възвръща към тях, подлага ги на 
нова разработка, дава ги в нова отсянка. Мнозина виждат в тая сбирка 
някакъв завой, едва ли не прелом. А всъщност тя се корени дълбоко 
не само в „Епически песни“ и „Сън за щастие“, но дори и в „Момини 
сълзи“. Дори и външно тя зависи от старите сбирки. Тя възниква, както 
лесно може да се отгадае и както справедливо отбелязва Мара Белчева 
(срв. Пенчо Славейков. Антология. Изд. Министерство на Народното 
просвещение. София, 1923) от печатани по-преди работи, от 1907 г. 
насам, дори и по-рано (сонета „Скръб“ от 1890 г.), към които се прибавят 
и нови. Последните са всъщност нейното ядро. Това са песните на Стамен 
Росита, Чавдар Подрумче, Иво Доля и Бойко Раздяла, които неслучайно 
са поместени тъкмо в средата на антологията. Но не само творбите на 
другите поети, а дори и тия, които са сърцевината на делото, външно и 
вътрешно, се спояват с ония, обнародвани преди 1907 г. Тъкмо по тях 
може да се проследи новата възмога на Славейкова. Всички творби в „На 
острова на блажените“ се обединяват обаче в проявения там стремеж да 
се примири поетът с бореца, да се постигне синтез между съзерцателно 
начало, така смело изявено в „Сън за щастие“, и борческо, между блян и 
действителност, между нравствените импулси на личността и висшите 
копнежи на художника. Мнозина преувеличават борческото начало, 
като изхождат, без да искат, не толкова от поетическите творения, а от 
характеристиките на поетите. Забравят, че борецът и съзерцателят се 
борят у Славейкова още когато създава „Микеланжело“. Борбата пък, за 
която става дума, е за него борба абстрактна, борба на словото, на духа, 
нравствен хероизъм, на който той не е бил чужд още от първите си по-
крупни творения. Особеното сега е, че Славейков проявява определено, 
ясно  това, което по-преди е било или още в зародиш, или недостатъчно 

 150 придобитие (рядко) – придобивка (бел. ред.).
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изяснено. Оттук прямите му изповеди и проповеди. Оттук и патосът на 
апостолската мисия.

Преди всичко Славейков изяснява по-добре своя  п а н т е и з ъ м. Още в 
„Тихо нощен ветрец вей“, от „Сън за щастие“, гдето неговият слух долавя 
„как лъхти от небесата към земята Божий дух“, той загатва за него, макар 
и неопределено, като не достатъчно дълбоко религиозно настроение. 
В „Екстаз“ от Чавдар Подрумче и „Псалом на поета“ от Иво Доля, без 
особена философска глъбина, но с дълбоко чувство на общение със 
света, с представа за него, като еманация на Бога, той постига, едничък 
в нашата поезия, известна „екстатичност“151 на духа, макар и външно 
да дава хладно съзерцание. И при все това Славейков не се изявява в 
мистичен пантеизъм. Но тъкмо неговият пантеизъм му проправя пътя 
към живота и света, към един х е р о и ч е н  о п т и м и з ъ м. Той отново 
метафизира личната и световната неволя. Подхваща стар мотив, но го 
дава в ярка светлина. Неволята служи вече не само за възвисяване на 
духа, за прозиране на тайни, но и за висше, религиозно светопознание.  
„27 април 1866“, в „Болния монах“ и „Баща ми в мен“, гдето се вестяват 
образите на Ив. С. Тургенев и П. Р. Славейков, неволята е схваната като 
благоволение на съдбата: тя „отваря очите за това, което Бог говори“, тя 
възвисява за живот, дава мощ да се схване смисъла на света, в нея се ражда 
чиста любов към Бога, тя – лична и световна – е негова висша възслава. 
Неслучайно Славейков взема образ на монах, скован на одър гроб 
като Лукерия152 в „Живые мощи“. Тъкмо монахът, който в духа на своя 
мироглед би трябвало да отрече живота и да копнее по-скоро за царството 
небесно, иска да остане в този свят, защото се чувствува в мъката си не 
нещастен, както мислят други, а безкрайно щастлив, че може в неволята 
си да възслави Бога и неговата воля. От друга страна, подчертава се пак 
борбата с неволята: тя трябва да се преодолее с волята за живот и подвиг. 
От баща си поетът чува: „Победи световната неволя и на беди бъди в 
живота господар!“ Оттук Славейков издига в култ в о л я т а  з а  п о д в и г, 
в о л я т а  н а  х е р о я, в о л я  з а  ж и в о т  в  з е м н а т а  л ю б о в, з а  д а  
с е  о т к р о и  к а т о  в е р е н  с и н  н а  з е м я т а. Какъв е собствено тоя 
подвиг? Колкото и да избягва Славейков етичния утилитаризъм, все пак 
усилията му се свеждат към неговите предели. Подвигът се освобождава у 
него от своя реален смисъл, неговата цена се определя не от конкретната 
полза, а от това, доколко той открива човека като мощен дух, като творец 
на жизнени, естетични и етични блага, като проява на божественото у 
него. Един изповедник на прагматизма би се изкусил да търси моменти от 

 151 екстатичен – намиращ се в екстаз (бел. ред.).
 152 Лукерия – героиня от разказа на Иван Тургенев „Живи мощи“. След злополука младата 

Лукерия е прикована към легло до края на ранно приключилия й земен път (бел. ред.).



294

своята философска вяра. Говори ли се за волунтаризъм153, не бива да се за-
бравя, че той не е от рода на Шопенхауеровия. Шопенхауер, който изли-
за от Кантовия идеализъм, намира непосредно „вещта сама по себе“ във 
волята, воля не само като желание у живата твар, но и като същност на 
битието. И ако тя е и същност на живия индивид, тя води към страдание, 
защото всяко желание изхожда от някаква липса. Славейков не схваща 
волята като метафизична същност, не концепира живота като страдание. 
Волята за него не е страдание, а е извор на радост, че чрез нея се постига; 
самочувството за божественост, за духовно съвършенство – на индивида 
и колектива. Но от Шопенхауеровия песимизъм той се освобождава, 
като Ницше, чрез еволюционизма на английските позитивисти154, Спен-
сер и Дарвин. Затова, ако у Ницше същност на човека е волята за мощ, у 
него – това е волята за подвиг. Волята наистина е за него всичко, но не я 
изяснява – нито психологично, нито метафизично. Дори не се замисля и 
над проблема за възможността и границата на нейната свобода. Но понеже 
тя, ако не е дадена от Бога, то има връзка с него, може да се мисли, че в 
нея човек си обезпечава свободата за хероичния подвиг. Славейков тук 
знае един активен субект, като творец на висши морални блага за света. 
„Спастрена наздравица“, „Перикъл“, „Баща ми в мен“, „Обичам“, „Слава“ 
и др. изразяват неговата религия на подвига. А тъкмо тоя подвиг изисква 
силен дух. Тоя дух влиза в борба със себе си, със световната несгода, с 
Бога дори. Тук се крие християнски обагрения п р о м е т е и з ъ м  на 
Славейкова. Богоборчеството на Якова в „Богоборец“ не е нищо друго, 
освен извоювана в упорита борба свобода на волята от Бога. Чрез него-
вия благослов тая воля бива осветена за подвиг на земята. Следователно, 
носителите на такава воля са Божи херои.

Тъкмо сега Славейков стига до смела и широка концепция в опита си 
да съедини Б о г  и  ч о в е к, с в р ъ х ч о в е к  и  б о г о ч о в е к, да намери 
ц а р с т в о т о  Б о ж и е  т у к  н а  з е м я т а. Тоя опит е въплътен 
синтетично в поемата му „Х и м н и  з а  с м ъ р т т а  н а  С в р ъ х ч о в е к 
а“. Не всичко, което казва в нея, Славейков, го казва за пръв път. Нейният 
генезис ни дава ключ за правилна преценка. Мисълта на поета не е ясно 
развита, логически никак не е завършена, творчески не е намерила своя 
последен израз. Над тая поема Славейков полага усилен труд (срв. Б. 
Пенев, Основни черти на днешната ни литература, Златорог, г. II. 1921), 

 153 волунтаризъм (от нем. филос.) - идеалистическо течение във философията, което 
отрича обективните закони в природата и обществото и разглежда волята като основа 
на цялата действителност, на всичко съществуващо (бел. ред.).

 154 позитивист (от лат. филос.) – от позитивизъм – философско направление, според 
което цялото истинско положително (позитивно) знание може да се получи само върху 
основата на опита, като сбор от възприятия, чрез синтез на постиженията на отделните 
специални науки (бел. ред.).
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а главната ѝ идея проблясва в съзнанието му, според негово признание, 
едва при втора коректура (срв. М. Арнаудов. Из живота и творчеството 
на П. Славейков, Съвременник, 1921). Затова и в композицията си тя е 
слаба. Главната идея не е развита добре, затъмнява се от художествено 
неоправдани повторения. Но, при все това, тя е една от най-интересните 
и най-ценни поеми в нашата поезия.

В „Химна“ Славейков, подхващайки мотив от „Симфония на 
безнадеждността“, или от „Пред острова на блажените“ из „Епически 
песни“, изтъква трагедията на човешкия разум в безсилието му да познае 
„незнайното зад знайния предел“. Това е отрицанието на рационализма 
от тоя, който е чел Шопенхауера и Ницше. Би трябвало тогава Славейков 
да бъде поклонник на ирационализма, на интуицията във философията. 
Обаче е твърде неопределен, нямайки философски дисциплиниран ум. 
Той не иска да проникне зад знайния предел на незнайното, спира се там 
и като позитивистите е готов да каже: оставете всяка надежда. И все пак, 
хвърля се в тая бездна, за да извади от нейното огнище няколко искри на 
познание. Ако в „Химна“ се пита, дали творецът не е рожба на човек, то във 
„В църква“ душата му се бунтува, че свещеникът сквернослови, поради 
незнание, своя Бог. Какъв е тоя Бог? Ето, досега той не е трансцендентен. 
Неведнъж Славейков говори за Бога, А в очерта за Иво Доля казва, че той 
е винаги за него дядо Господ, с дълга брада, както го е виждал от дете, 
изрисуван в черква. Сякаш имаме вяра на въображението, а не на сърцето. 
Но Славейков обича да конкретизира, да възпроизвежда абстрактното 
в нагледен образ. Както и в епическите си песни – динамичните сили 
на битието свежда в пластични форми. Той сам изповядва (Арнаудов, 
Съвр., 921), че не може да пише драма. Така ще си обясним, защо не се 
опита след „Радуил“ наново в тая област на творчеството. Следователно 
и Бог той трябва да сведе в лесно разбираем за съзнанието образ. Затова 
и приближава Бога до човека и възвисява човека до Бога. Славейков 
чувствува Бога, но не може да каже, àко е той и какъв е той. Разкрива го 
чрез неговите качества, намерили израз в човека. Ненапразно „Химни 
за смъртта на Свръхчовека“ се свързват с един погребален обред, и не 
случайно обредът става в християнски храм. Външната форма на поемата 
е позната: както даде коледни и сватбени, така дава и погребални песни, 
освободен от влиянието на народното творчество. Погребението е само 
повод да се изпее религиозен химн на живота и смъртта, на човека и Бога. 
Изходната мисъл на Славейкова е библейска: човек е сътворен от Бога, 
той е дъх от неговия „дъх и самота“. Само че, тая мисъл се допълня от 
друга, нехристиянска: вдъхвайки живот на човека, Бог умира в него. 
Оплодил мисълта си чрез Ницше от Спенсеровата мисъл за еволюцията, 
Славейков схваща тоя човек с душата на Бога като неспирно развитие, 
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чиято крайна цел, през пътеките и разтрозите155 на историята, е човек, 
що в своя възход възхожда живота, въздига го чрез своята воля за мощ – 
Свръхчовек. Образно Славейков представя своята мисъл чрез огромния 
океан, гдето се мятат и гонят вълни, гдето смъртта на едната вълна е живот 
на друга, гдето се ражда една едничка вълна, която ще отиде на отвъдния 
бряг, при Бога, „паднал в изнемога край океана тих на вечността“, за да го 
съживи със своя дъх. Така се завършва кръга на битието: от Бога в човека и 
от човека в Бога. Тая идея за вечното възвръщане, дадена в нова светлина 
(че това, което се връща, не е същото, а променено), е заета от Ницше, от 
“Also srach Zaratustra”, както и образа на Свръхчовека. Дори и началото на 
утилитарната етика, която лежи в образа на Свърхчовека, напомня пак за 
Ницше, макар и това начало да изхожда у Славейкова по друг път.

Тая „матафизична“ основа на поемата Славейков потуля с идеите си 
за посланието на Свръхчовека тук на земята. Какъв е той? Това е син, 
избраник на Бога. Той е негов глашатай и пророк в живота, изпълнител 
на неговата воля, вслушан в светия химн на небесата през световната 
врява, сеятел156 е на вяра, несмесена с плевела на злото, творител157 на 
недотвореното в света от Бога, кормчия на света, който води към Бога, 
ославител158 в дело на мъдрия отец. Всички тия нравствени качества бихме 
могли спокойно да отнесеме към богочовека, да ги свържеме с образа 
на Христа. Но Славейков се отдалечава от християнския образ, за да се 
доближи до титаничния образ, подсказан от позитивната философия и 
наука. Свръхчовекът, „вълна на вълните“, изхожда от човека, но изхожда 
и от Бога. Богочовекът отправя поглед отвъд, а Свръхчовекът отсам света. 
Животът за него е храм, в него е сбрана всека благодат, той сам е цел. 
„За небесата и за всичко онова, което става там, той не хаби слова“. Нека 
остане то за Бога. Земята е дадена нам, на нея трябва да посветим своята 
грижа, с волята си, която е и воля на Бога. И тук се вестява Заратустра, 
както в „На другия бряг“ на Стамен Росита, за да се напомни, че не „отвъд 
световници“, а световници творят живота. „Благодатта на нашия живот 
е в нас, не вън от нас, в отвлечения смисъл на всемира“. В борбата, в 
подвига, във волята, тук на земята, е висшият смисъл на живота, защото 
само чрез нея се стига до висшата правда – Бога. Трябва да се обича 
животът, радостта от него трябва да бъде божественият сок на битието, 
защото няма смърт, а има само живот в света. И поемата завършва с 
дионисиевски дитирамб159 на живота, макар и да няма лирически патос. 

 155 разторг (рядко) – разкъсване, разтерзание  (бел. ред.).
 156 сеятел (остар.) – сеяч (бел. ред.).
 157  творител (рядко) – творец (бел. ред.).
 158 ославител (рядко) – прославящ (бел. ред.).
 159 дитирамб (от гр. литер.) – възторжено тържествено лирическо произведение в чест и 

възхвала на някое лице или събитие (бел. ред.).
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Тъй Славейков отхвърля християнския, а възприема елинския светоглед. 
От друга страна, сближил Бога с човека, той сближава небето със земята. 
Тук можете да намерите отгласи и от нашия национален мироглед. Затова 
тая поема се родее с „Коледари“ и „Епиталамий“. Àко160 Славейков иска да 
бъде борец за живота, той е едновременно, в мигове на религиозен унес, и 
негов жрец. „Жрец на живота“, както и „Псалом на поета“, да не говорим 
за творения като „Хорото на живота“, „Рожба на слънцето“ на Нягул Каве-
ла, допълнят възвишена и чиста религиозна концепция на света, без дог-
матизъм и мистицизъм. Тук именно се крие п р а к т и ч н и я т  и д е а л и 
з ъ м  на Славейкова, тук той се приближава до оная славянска концепция 
на живота, която е тъй свойска на П. Прерадовича, на Отокар Бржезина и 
Антонин Сова, на Толстоя.

„Кървава песен“. Керванът на годините, който носи „Епически песни“, 
„Сън за щастие“ и „На острова на блажените“, крие и друго съкровище на 
Славейкова – „Кървава песен“, обнародвана изцяло в 1911 и 1913 г. (трета 
част). Своята поема Славейков замисля още в Липиска, 1893 г., твори я 
бавно до последни земни дни, работи упорито над нея, грижливо я попра-
вя и допълня, без да смогне да завърши песен осма от нея, да дотвори в духа 
ѝ песен девета, без да успее да я подложи цялата на основна преработка, 
изхождайки в зряла порà161 от нова концепция, за която сега не можем дори 
да гадаем каква е (срв. Кървава песен, ч. III, изд. II. София, 1920, с. 109–
110). Изглежда, че пръв подтик за своята замисъл той получава от баща 
си, когато свята мечта на стария поет вдъхновява и него. Но не ще е бил 
без значение и примерът на Ив. Вазова. До 1893 г. той има възможност да 
се запознае с „Под игото“. А от значение е и примерът на Адама Мицкевич, 
който го пленява с поемата си „Pan Tadeusz“ (срв. Йордан Маринополски, 
„Българската литература подир Освобождението“, Вратца162, 1898, с. 40; 
„Прояснени небосклони“. София, 1922, с. 107). Каква е първоначалната 
концепция, не се знае. Може само с положителност да се посочи, че още 
тогава Балканът се сплита със съдбата на народа. Още през юни 1896 г. 
той има вече „На Балкана. Прелюдия“. И оттогава неговото дело расне. 
Замислено в такъв важен момент от живота на Славейков, когато в 1893 
г. „душата му се примирява с жестоката борба на тялото“ („Кървава пе-
сен“, 1920), то не може да няма връзка с творби като „Cis Moll“, „Успокое-
ния“, „Микеланджело“ и др. Отразяващо вътрешния развой на поета през 
годините на плодно творчество, то не може да не бъде в живо сродство 
с творения от „Сън за щастие“ и „На острова на блажените“. Така ще си 
обясним, защо в него се срещат мисли, идеи, обрати и изрази, които се 

 160 àко (диал.) – въпреки че (бел. ред.).
 161 пора (диал. остар.) – възраст (бел. ред.).
 162 Вратца – старото име на град Враца (бел. ред.).
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срещат и в други негови дела. Нещо повече, от това гледище можем да 
си уясним и вътрешния ритъм на поемата, нейната концепция, нейния 
стил и патос, поетическото изкуство, вложено в нея. Затова тя е синтез 
на всички досегашни творчески усилия. Изворите, от които Славейков 
черпи суров материал, било за изяснение на своята концепция, било за 
осветление на действие и характери, било за рисунка на време, на среда 
и бит, било за детайлировка в описанията – на място, на природа и пр., 
не са проучени още. Може със сигурност да се каже, че той дължи много 
на свои лични наблюдения и впечатления, на народното творчество, на 
Св. Писание, на Стоян Заимова и особено на Захарий Стоянова, на П. 
Р. Славейкова и Хр. Ботйова. В идейната атмосфера на поемата зависи 
някъде от Толстоя и Ницше. В изкуството си – от Омира и Мицкевича (за 
отношението между Славейкова и Мицкевича вж. д-р Алфред Йенсен163, 
преводач на „Кървава песен“ (Songen om blodet, 1913 – в Rad. Iugosl. akad., 
1914, кн. 203).

В „Кървава песен“ срещаме познатия у Славейкова дуализъм, но е даден 
със стремеж да бъде преодолян, с усилие да се постигне синтез между ин-
дивидуализъм и колективизъм. Тук виждаме, че неговият индивидуали-
зъм е по-скоро израз на нарасналото му културно съзнание, което се гор-
дее със своите съкровища и което неизбежно води към висока представа 
за собствената личност. Освен това, Славейков иска да примири блян с 
действителност, поет с борец, съзерцание с воля. В разказа и описанието, 
както и в концепцията, той е съзерцател, в композицията – борец, в подбора 
и характеристиката на лицата – съзерцател и борец. Младен изразява това 
раздвоение, сам той се стреми, а и така и прави, да вдъхнови чрез мечтата 
волята си, за да бъде в момента на борбата, като Войводата, с вяра и подвиг. 
А и Балканът излиза от своето усамотено съзерцание, за да бъде с борците 
и с Младен борец. Борци и съзерцатели носят душата на своя народ. И 
както Балканът, който не е само символ на копнежа за свободата на духа, 
но и символ на българската земя и съдба, така и посочения от вихъра 
херой, Младен може да бъде символ на своя народ, схванат като жизнена 
абстракция, като ирационална стихия, която заживява своето истинско 
битие, когато намери своя завършена форма, след вековна еволюция, в 
отделната личност. Някой би помислил, че Славейков се приближава 
към Вазова. Всъщност – само външно. Националното, българското, 
както личи от речта на поп Матея в черква, подсказана  от Младена, 
той го чувствува не само в езика, в земята, в миналото, но и във волята, 

 163 Алфред Йенсен (1859-1921) – шведски писател, преводач, славист, литературовед. 
През 1912 г. прави предложение пред Нобеловия комитет и представя кандидатурата 
на Пенчо Славейков за получаване на Нобелова награда. Ненавременната смърт на 
поета  попречва предложението да бъде разгледано (бел. ред.).
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като изразителка на „неразумното“, това което е, едва ли не в стила на 
Шопенхауера, същността, непроменното164 в неговото битие. Народът се 
преобразява, по пътя на своето историческо развитие, в своите избрани 
личности. Това е онова единение между народ и личност, което намира 
своето въплъщение в библейския образ на Мойсея. Тъй Славейков в 
творческото си развитие напомня в известен смисъл Юлиуш Словацки, 
който от своя романтичен, байроновски индивидуализъм, минавайки 
през товянизма165, стига до мистичния колективизъм и хероизъм в „Król 
Duch“. Той копнее да бъде поет в стила на полските месианисти, като 
Мицкевича – да бъде поет пророк, който гадае смисъла на минали съдби и 
вещае на народа пътя на утрешния му ден. Най-хубавият му сън в живота 
– в „Светата Библия“ на своя роден край да грее името му като лъчезарен 
символ. Нищо чудно тогава, ако зад външната епическа обективност на 
„Кървава песен“ се долавя дълбок субективизъм.

Българското минало Славейков схваща хероически. Не само в 
концепцията си, че борбата на Шипка е продължение на Априлското 
въстание, че и тук, и там има една идея и една воля, но и в осмисления си и 
с т о р и ч е с к и  и н д и в и д у а л и з ъ м,  в  „м и с т и ч н и я“  с и  н а ц и о н а 
л и з ъ м,  н о  и  в  с ъ д ъ р ж а н и е т о  н а  б ъ л г а р с к и я  п р о м е т е и з ъ м. 
Изхожда от идеалистично разбиране на историята. „Световната промяна“ 
– това е образ у Славейкова на историческото развитие на човечеството. 
Бавна, но сигурна еволюция, която цели съвършенство, която в своя край, 
това е мисъл, подсказана от Ницше, гони единната личност. Всичко зрее за 
жътва. Българските херои, това са ония върхове на националния развой, 
които изясняват душата на своя народ и които коват неговата съдба. От 
единичната личност Славейков стига до колективна. И българският народ 
е играл роля в историята. В погледа на тая история Славейков го вижда в 
образ на Прометей. Тоя народ се е стремял и се стреми да се изяви, да се 
разкрие в своята „неразумна“ природа, в своето племенно и историческо 
аз, и то в постоянна борба със световната неволя, като не позволи да 
бъде сломен, нещо повече – като разискря в пепелищата на своите 
състрадания вярата в живота и в утрешния ден. Свързал съдбата си със 
земята, с Балкана, той е закрилян от тях, а не е кълван в сърцето от орела 
на Кавказ като елинския Прометей. Хероизъмът на народа – Прометей се 
проявява не в смелостта да краде огън от Зевса, да дава на човека ясното 
съзнание, но да се бори, тук, на земята, да се запази това съзнание, макар 
и извор на горчиво познание, да запази искрата от небето, чрез волята 
си, едничка непроменна в световните промени. Защото тая искра е 

 164 непроменен (рядко) – неизменен (бел. ред.).
 165 товянизъм – от името на Анджей Товянски (1799–1871) – месианистична религиозна 

доктрина (бел. ред.). 
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връзка между него и Бога. Формулата на тоя прометеизъм е: „Помогни 
си сам и Бог ще ти помогне“. Това значи, да има народът в световните 
напасти и неволи, духовна мощ, воля за подвиг, воля за борба. Борейки се 
с изпитанията, които му праща съдбата или Бог, той се бори със самата 
съдба и Бога. И в тая борба се крие историческият и тайнствен смисъл на 
българското богоборчество: в борба народът ще бъде благословен, Бог 
ще му протегна десница. От друга страна, Славейков постоянно изтъква 
в поемата си, пряко или косвено, чрез своите херои, че над всичко стои 
една сляпа воля, съдбата, стои Бог. Нека си спомним поне за „трите 
парки166 на съдбата“. Българският народ, пет века на страдание обречен, 
е търпял, търсейки в него висш смисъл – такава е била волята на съдбата, 
на Бога. И подхваща ли борба, за да преодолее своето страдание, в нея 
вижда пръст на висшата воля, вярва, че сега такава е волята на Бога. Това 
не е сляпо отдаване на Бога. Всички бунтовници започват в името на 
Бога, кълнат се в евангелието и кръста, не само в меча, отдават в черква 
молитва с народа. Но те не искат да се борят за света отвъд, а за света 
тук, разбирайки така волята на Бога. Не светоотстъпници, каквито са 
светците на средновековната християнска мистика, а светци на живота. 
Славейков дава друг, жизнен смисъл на християнския хероизъм. България 
наистина се сравнява с Исуса на кръста, с печалния Сион – и тя чака 
зората на своето възкресение. Защото, когото Бог обича, той го наказва. 
И ето българският народ е бил изкупна жъртва167. Християнска мистич-
на идея, загатната на Славейков от Мицкевича, може би, се пренася с 
библейски и евангелски образи върху българската действителност. И сега 
– в тържествен и страшен миг от своя живот народът се възвисява чрез 
своите жъртви за мечтана свобода. Кървавото изкупление на свободата, 
но не свобода като избава от чужда власт, а като проява, както хубаво 
я изяснява Дивисил пред съда, на един ирационален свят, като изява на 
една воля, на едно съзнание, което търси в живота да въплъти помислите 
на Бога. Така се стига до тая концепция, легнала в основата на хероичния 
ни епос: всичко в името на Бога. Народът-Прометей е херой на тоя Бог. 
Противоречията в своята мисъл Славейков не е могъл да засводи168 
добре. Не е достатъчно изяснена и концепцията му за б ъ л г а р с к и я 
„м е с и а н и з ъ м“. Полският и руският месианизъм, единият обожаващ 
слабостта, а другият – нравствената мощ, но обединяващи се в своя 
мистичен национализъм, не е прекият извор на Славейковата мисъл. Той 
е по-скоро във философията на Ницше, за когото целта на историческата 

 166 парка (лат. митолог.) – в древногръцката митология всяка от трите римски богини 
(Клото, Лахезис и Атропос), които определят съдбата на хората и боговете ( в 
древногръцката митология — мойри) (бел. ред.).

 167 жъртва (остар.) – жертва (бел. ред.).
 168 засводи (неолог.) – от „създам свод“, обобщя (бел. ред.)
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еволюция е свръхчовека. Странен е тук синтезът на Славейкова между 
личност и народ. От словата на Дивисила, олицетворената мъдрост на 
националния опит, долавяме, че усилията на хероите са насочени да се 
даде възможност на народа да отиде на другия бряг, оттатък синора169 
на времето, когато ще може, освободил се от бремето на миналото, да 
отправя поглед само напред, към бъдещето. А българският народ е избран 
народ, избран от съдбата, от Бога. Неслучайно е поставен той предел 
между два свята, между Изток и Запад. Тук се крие висшият смисъл – 
да бъде народ-предел. А и историята го готви за такъв. Не само неговата 
неволя, която му отваря погледа за висшия говор на света. Това е неговата 
кръв, в която е „оставена да отлежи“ кръвта на толкова изчезнали народи. 
В нейния свят кипеж се чува отгласа от нявгашни мечти, възвишени 
надежди и въжделения, отгласа на живот, който историята е погребала 
в своите страници, но е възкресила в нови устреми и надежди. Народът 
ни е мрак, хаос, но в творчески кипеж. Това, което е трупал от векове 
като свое духовно богатство, то е само градиво, материал за оня, единия, 
„вълната на вълните“, когото времето чака. В мистични работилни170, 
върху стана на времето, се тъче образът на тоя, който ще дойде на света 
за подвиг, ще извади волята, на който го е създал, ще разкрие силата, 
тайната на своята утроба. Той ще бъде „свещен съсъд171 зарад народната 
и свята мощ върховна“, звънарница черковна, висше творение на воля 
и любов, въплъщение на скрития живот в народната душа. Това не 
е Войводата, който, макар и символ на вяра и воля, е готов, завършен, 
не крие в душата си квас172 за утрешно развитие. Още по-малко може да 
бъде Мъдрителят, образ на разочарованото съзнание от мечтата, но и на 
очарованото съзнание от вдъхновения, стихиен подвиг. Това е Младен, 
който е незавършен, който се строи, в копнеж за другия бряг, извор на по-
висш жизнен момент, който превръща мечтата за подвиг, който е играчка 
на една, неясна за него, сляпа воля, който носи мрака и хаоса, рождението 
и кръвта на битието. Но и той не е оня, единия, който ще грабне волята за 
власт, волята на народа, оная стихия от пориви, която шествува от победа 
към победа, че в нея гори творчески пламък. С този единия народът ще 
тръгне, като с Мойсея едничкия, за смъртта на когото Бог е плакал, с него, 
със своя вожд, за да мине Червеното море на световни беди, да стигне 
отвъдния бряг, онова желано, което се не види. Нашият народ е творец. А 
мисията на всеки народ-творец е да създаде единия. Силният народ върви 
към своя уречен дял.

 169 синор – граница между ниви, ливади; межда (бел. ред.). 
 170 работилня (остар.) – работилница (бел. ред.). 
 171 съсъд (остар.) – съд (бел. ред.). 
 172 квас (прен.) – съвкупност от черти, причина за някакви прояви (бел. ред.).



302

Излезе ли се от идейния ритъм на „Кървава песен“, лесно ще схванем 
характера и цената на проявената в нея творческа мощ. Славейков не 
цели външната историческа действителност, колкото скрития смисъл 
на събитията. Фабулата му е бедна, действието е без интрига, без крила 
и устремност, задържано в своето развитие от описания, лирически 
отклонения и речи на лицата. Затова и историческата драма е освободена 
от драматичните си конфликти, с прекалената ревност173 да се следят 
преходите – и в мисъл, и в деяние, затова и външната структура на поемата 
не е безукорна. Наистина, трите ѝ части с по три песни, затворени за себе 
си, като отделен свят, вътрешно са споени и обединени от основна идея, 
но те не определят строго ограничено средище на материал и сили. Трите 
са добре замислени, но не са добре изпълнени. Подготовка, морална, 
на въстанието, опиянението от борбата и самата борба и громола174 
със зараждащата се от него звезда на свободата – това е ритъмът в 
композицията. Може би опиянението и громола трябваше да бъдат във 
втора част, а звездата на свободата – да се оставаше в третата. Още повече, 
че връзката между втора и трета част е доста слаба. При това, описанието 
на боя, което се подхваща от пета песен, завършва почти в осма. От девет 
песни четири са посветени само на боя. Описанието е толкова подробно, 
че уморява. Макар и да е следвал Славейков свой художествен омисъл175. 
Търсейки смисъла на събитията, не е чудно, че Славейков следи тоя сми-
съл, и хубаво го следи. Но тук лицата не са толкова лица на събитието, а 
движението, колкото херои на неговата мисъл. Освободил събитията от 
външните пружини, той освобождава и лицата от техния жизнен нерв. 
Те са символи на движението, абстракции на ирационалната стихия в 
душата на народа. Живо и умело характеризирани, със свой обособен 
свят, те изразяват не само психологията но и идеите на времето, но и 
тайнствените помисли на народа, и най-хубавите блянове на Славейкова. 
Отразяват и Славейковата съзерцателна и борческа природа. Затова се 
родеят с някои образи от „Епически песни“ и „На острова на блажените“. 
Ако в разказа и описанията се проявяват епическите елементи на поемата, 
то в речите на хероите долавяме лирическите. Това е лирика рефлексивна, 
философска, в духа на „Перикъл“, „Псалом на поета“, „Наздравица“ и др. 
Но в тая лирика се долавя най-добре и развоят в характерите на лицата. 
Някои от тях са готови, завършени, остават непроменни в потока на 
събитията, като Белина или Дивисила например, а други, като Матей, 
Младен, Мъдрителя са дадени в развитие. Не носят сложна психология, 
но крият в себе си сложни проблеми. Те именно разкриват Славейкова. В 

 173 ревност (остар.) – старание (бел. ред.).
 174 громол (остар.) – разгром (бел. ред.).
 175 омисъл (остар.) – смисъл (бел. ред.).
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духа на своята мисъл за волята на Бога Славейков предава тайнственост и 
ослушаност176 на природата: нещо се прокобява, става нещо, което се ражда 
– ражда се легендата на българския подвиг. Както природата, и битът е 
облъхнат с тайнствен смисъл. Ето защо и Балканът, най-тайнственият, 
се явява глашатай на тайните пред Бога. Тук добиват цена и библейските 
образи. Във връзка със суровия материал и с неговата обработка стоят и 
двата стила в поемата – лирично-идеалистичен и епично-реалистичен. 
Обединени са в личността на поета, в дълбокото промислено настроение, 
в неравния ямбов177 размер. И най-важното, цялото дело се носи в своя 
патос – национален, етичен и хероичен. Макар и незавършена, макар и 
несъвършена, „Кървава песен“ остава най-смелият устрем на българското 
художествено съзнание, едно от най-ценните дела в нашата поетическа 
съкровищница.

Личност и дело.  Пенчо Славейков, като никой от нашите поети, начева 
своя литературен път крайно безуспешно. Преди него Ботйов и Вазов, при 
необработен достатъчно език още, при ранна младост, откриват  единият 
с „.Майци си“, а другият с „Борът“ веднага своя поетически дар. И като че 
ли чрез Младена Славейков разкрива едно от своите неприятни творчески 
преживявания: „че нему гения с усмивка не огре трудът за песента – и тъмна 
тя умре, едвам докосната до думите“ (Песен V). Дори сам той неведнъж се 
съмнява в своите сили. Спомнете си „Съмнение“ на Велко Меруда. А в 
началото на 1904 г. вести на обществото (срв. „Пряпорец“, 1904, бр. 80), че 
си „разчиства сметките с писателството“, че да се занимава с литературен 
труд няма нито време, нито желание. И все пак, Славейков продължава 
делото си. Днес, когато това дело е пред нас, освободени от капризната 
оценка на времето, можем смело да отсъдим, че той напразно се е съмнявал 
в своя дар. Но можем също така да отсъдим, че да бъде на тая висота, на 
която го виждаме сега, той дължи доста на своята воля, на своя упорит 
труд. Първото основно впечатление от творенията му, което поразява, 
това е, че той никога не разкрива непосредна, елементарна поетическа 
стихия. Тук той може да завижда на Ботйова, на Вазова, на Яворова178. 
Сам се стреми към наивната, непосредна песен, сочи за пример Франсис 
Жама, рисува образи на поети като Бачо Кира, но клокочещият ручей на 
лирическата мелодия, поривният устрем на развихрени душевни бездни 

 176 ослушаност (неолог.) – заслушаност (бел. ред.).
 177 ямбов (литер.) – от ямб – двусрична ритмична стъпка с ударение на втората сричка 

(бел. ред.).
 178 Пейо Яворов (1878–1914) – един от най-големите български поети. Пише още 

драматургични и белетристични произведения. Участва в движението за освобожда-
ване на Македония. Автор е на книгите „Стихотворения: (1901, 1904), „Гоце Делчев“ 
(1904), „Безсъници“ (1907), „Подир сенките на облаците“ (1910, 1914) и др. Част от кръга 
„Мисъл“ (бел. ред.).
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му са чужди. Творческият процес у него е характерен. Неговият вътрешен 
свят, за да кристализира в определена форма, търси някакъв външен 
повод. Кремък, от който трябва да се секне, за да роди искра. Чуждата 
мисъл, книжната подбуда може да раздвижи творческия му механизъм. 
Колкото и да е слаб в своята поетическа инвенция, той успява суровия 
или готовия материал да го обгори с своя творчески дар. За заемките му 
някои биха му отрекли творческа мощ. Едностранчив поглед води винаги 
към погрешна преценка. Не казваше ли се някога за Словацки, да не сочим 
други познати примери, че е бръшлян, който търси опора, за да може да 
се възвиси? Славейков не познава драматичен вихър. Никога в плисъка на 
вълните, никога в бурята на морето. Само в спокойните води – лодката 
на творческите блянове! Главният извор на делото му: успокоеното 
и бистро съзнание, във ведрото мълчание на нощта, в светлината на 
лоената свещ. Крилатото вдъхновение е за него чуждо. Той не знае чара 
на импровизацията. Той трябва да работи и преработва. Над „Кървава 
песен“ работи двадесет години почти. Затова и твори мудно, затова и не 
е плодовит, още повече, когато е доста критичен към създаденото. Не 
една рожба е погребана още в своя зародиш. А Славейков сам говори за 
вдъхновение; няма ли го него, не може да твори. Бихме определили това 
вдъхновение като вдъхновение на въображението и мисълта. Има нещо 
сподавено, затворено в делото му, нещо което кипи, бунтува се и не може 
да намери изход. Като река, заключена в земната гръд. Сковаността на 
неговата плът сякаш се отразява в творчеството му. То е не само ковано, 
но и сковано. В него се бунтува заключен, осъден на клетка, голям дух. 
Лесно можем да си обясним липсата у него на естествен, непринуден, 
жизнен ритъм. Изключенията са щастливи, но си остават все изключения. 
Също така остават безуспешни изобщо опитите му да даде лека и игрива 
мелодия, да даде песенен ручей, извивен, трепетен стих. Макар и да се 
хвали, че има добър слух, стихът му е слаб музикално. Той не пее, а дяла. 
Затова вижда, великолепно. Целият свят минава пред неговото око. Но 
това око е око не на живописец, а на ваятел: не търси багрите, а линиите. 
Никой български поет не може да се похвали с неговата пластика. Линията 
у него е тънка, чиста, извивна и преливна. Хармонията на линиите, която 
той упорито гони, е за него гонитба на вътрешна, духовна хармония.

Пенчо Славейков е повече художник, отколкото поет. Кой го прави 
такъв? Това е оная воля, оная сила на личността, която го заставя да се 
бори по цяла нощ с мечти, за да ги улови и затвори в съответната тям 
форма, и която му дава мощ да работи до изнурение дори над всяка 
строфа. Вслушайте се във вътрешния ритъм на неговото дело. То е ритъм 
на архитектурната постройка – не на танца, не на баграта, не на тона. А 
стилът на тая постройка е тежък, монументален. Макар и незавършена в 
ритъм и стил, тя остава една от най-завършените в нашата литература. И 
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тук нещо се бори. Има борба не само за форма, не само за съдържание, но 
и за синтез. Синтез на лирическа нежност и епическа суровост. Не знаете 
где започва лирикът и где завършва епикът. От друга страна, виждате, че 
опитът на Славейкова да обедини реализъм с идеализъм, християнство 
с антика, рационално с ирационално бива спасен от духовно усредената 
и силна личност. Оттук се ражда и хероичният патос на цялото дело: 
като рудокоп179, пробивайки си път в тъмната съкровищница на времето, 
той твори, като преодолява всички земни условия, и  все напред и 
напред – към съвършенство, към завършен хармоничен мироглед, към 
хармонично съзнание, хармонично дело. Тук е и най-голямата му мъка. 
Формата не се ражда от вълната на песенното настроение, от лирическата 
мелодия; тя трябва да се чака, да се търси – и в рождението си изнурява 
поета. А и рождението на цялото му дело е бавно, макар и органично. Така 
той не знае скокове, а бавно развитие. Само веднъж Славейков направя 
скок – от 1888 г. на 1892. От 1892 до 1907 г. оформява своя вътрешен 
лик. От 1907 г. до 1912 се доразвива и задълбочава. Но неведнъж се 
повтаря. Кръгът на развитието му се затягаше и водеше към творческа 
смърт. . А в предчувствие е за тоя затварящ се кръг той прави усилия да 
си запази проход през неговите дебри, той гори за нови подвизи, за нови 
завоевания. И тия усилия са едни от най-паметните в нашата литература. 
Те личат както в разработка на фабула, така и на композиция. Тук е не 
само беден, но и статичен. Славейков, който така умее да увлича в прозата 
си, не умее всякога да увлича в поезията си. Него не го блазни веригата 
на случки и събития. Той е муден в разказа си, подробен е, филигрански 
разработва детайлите и така, увличайки се, запъва непосредния поток на 
действието. Той иска да ви застави да се любувате на формата, на хубавата 
подсказана линия. Естествено не бърза, иска да бъде кристално ясен, 
търси преходите, и често става тежък и сух. Колкото и разнообразен в те-
матиката си, все си запазва стилова разнообразност. Тонът и дикцията ос-
тават непроменени. С такава страст се нахвърля на мотива, че го изчерп-
ва докрай. Сякаш не остава нищо да бъде дотворено от читателя. И при 
все това най-много той има необходимост от него. Защото и читателят 
трябва да бъде подготвен да надделее творческата мъка в борбата да се 
съвладее блянът. Но Славейков умее да се справя с композицията. Никой 
от българските поети, ако и сам да не е тук навред съвършен и да е правил 
неведнъж съдбовни грешки, не проявява такова чувство за композиция, 
както той. Той именно показва в нашата литература, че трябва не само 
да се пее, да се импровизира, но и да се твори. Това чувство се проявява 
не само в целесъобразната композиция на образите, но и в пропорци-
ята между частите, но и в градацията на мисълта, и в съчетанието на 

 179 рудокоп (остар.) – рудар (бел. ред.).
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строфите, и във връзката между римите. Здрава и стегната композиция, 
това той цели, макар и да му помага доста обстоятелството, че изразява 
ведрото съзнание; хаотични душевни състояния, ирационалната стихия 
на съзнанието той не се стреми да изрази с нестроен ритъм и с разкъсана, 
лека стройност на цялото, без връзка между моментите. Затова е ясен и 
кристален.

 И поетът гледа да угоди със своята реч на художника. Външният стил 
на делото хармонира на вътрешния. И той е послушен на оня механизъм, 
който се управлява от творческо аз. Основната стихия не е музиката, 
а пластиката и мисълта. И от всички форми на поетическия стил 
характерна е метафората. Чудна е у Славейкова тая форма. Тя се ражда 
така непосредно, така свежа и оригинална, че в нея дими току що създаден 
свят. И не ни учудват асиоциациите на представите, които се подсказват 
от близък, дори ограничен кръг на наблюдение, колкото умелото им 
използуване за пластичен израз. И най-абстрактната мисъл Славейков 
може да я сведе в образ. Ако в изображението на природата си служи с 
декори и орнаменти, тук образа, свеж и ярък, родствено е съчетан с мисъл 
и емоция. Оттам смелостта му да се хвърля да изразява абстрактни, дори и 
философски идеи. И за отбелязване е, че тая метафора обикновено черпи 
материал из българската земеделска действителност. Затова и образите 
са често символи на неговия вътрешен мир. Не той ли увежда у нас 
пейзажната лирика, картината на душевните състояния? Така Славейков 
е и земен, реален, но и извисен, чист и платоничен. Образът не е за него 
цел, а средство. Оттам тая чудна у него образова180 целесъобразност. Тая 
метафора у него преминава лесно в символ и в мит. Че Славейковата 
стихия е в образното мислене, личи от сравненията, олицетворенията и 
епитетите му. Епитетите не ги обича, но употреби ли ги, те имат определена 
своя функция. Как скъпо ги използува за израз на чувство и образ. А 
никой наш поет не си служи с широко развитите епически сравнения, 
които синтактически стигат до период, а стилистично – до картина. 
Уместно са използувани сравнения, подсказани от Библията. И винаги, 
за да се изясни известно съдържание, да се конкретизира, а по-рядко да 
се орнаментира. Но винаги със сигурен художествен такт: не играе, не 
злоупотребя с поетичните форми на своята мисъл. Изобщо образите, 
картините, описанията дори  имат своя композиционна функция. Те 
са подчинени на главната идея, на основния мотив, на настроението. 
От същия характер е и неговият образов и синтактичен паралелизъм. 
Тъкмо тук Славейков е статичен, плавен, завладява с дълбок, наситен 
със съдържание, патос. Не го увлича ритъмът, нито мелодията, а идеята, 
образа, пластиката на огъващата се по негова воля реч. Затова, макар да 

 180 образов (рядко) – образен (бел. ред.).
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оживява речта си с ирония и хумор, дори и със злъчен сарказъм, макар да 
я прави подвижна с антитези и парадокси, стилът му е спокоен, крие чара 
на ведрата глъбина. Реторичните форми на речта му са чести, но са така 
искрено подсказани, при това така умерено и уместно употребени, че не 
смущават общата хармония на цялото, а го освежават, отсеняват само 
неговия общ тон. Тия удивителни и въпросителни не носят вътрешна 
хаотичност, а избистреност. Не крият афекти, а леко смутена в своя равен 
развой емоционална мисъл. Вижте как Славейков хубаво си служи с 
лирическата поантировка. Тя цели само да засили съзерцателния момент 
в неговата реч. А обръщенията със запитванията засилват интимния тон, 
чувството на събеседност. Затежена181 от ритмичната си неогъваемост, от 
липсата на поривитост182 и полетност183, речта печели в своята естествена 
плавност с непринудения синтактичен строеж. Инверсията у него не е 
насилена, макар и неведнъж, за да се спази размера, е крайно мъчителна. 
Вътрешната усреденост се изразява и в речта. Славейков не е вербалист184. 
Напротив не е словоохотлив, скъперник е на словата, пести ги като стар 
лихвар златото си. Пълна противоположност на Ст. Михаиловски, когото 
с омисъл185 нарича дърдорко. Едва ли ще срещнете в българската поезия 
друг, който да има такава стегната, сбита реч. Враг на прилагателните, той 
е поклонник на глаголите. Вижте римата му: и тя е много често глаголна. 
Той е толкова стегнат, че стихът му става сух, безцветен понякога. Затова 
следи и главната линия на мотива, а преливността остава да се чувствува. 
Словото у него е роб на синтактичната постройка. То най-много у него 
копнее за своето освобождение. Точен и ясен, кратък и изразителен – та-
къв иска да бъде той. Словарът186 му е богат, и повече конкретен. Обогатява 
го с много областни думи, с много изковани от него, но не прекалява. И 
проявява усет. Пръв у нас, който проявява съзнателна относба към езика. 
Има жилав и мускулест език. Не за лирически разнежвания, а за епически 
сражения. Той внася и реализма на улицата, на провинцията, особено 
когато иска да бъде кратък и изразителен. Не бяга дори и от цинизми. 
Като баща си, с пословици и поговорки, но по-рядко от него, си служи, 
за да постигне картинност. Късата фраза не мрази, но обича широката. 
С късата само оразнообразява187 движението на мисълта. Тя за него е 
развито слово. Тя за него е слово. – Реч на съзерцателния унес, на святата 
злоба, на хероичния патос – тя е ласка, тя е удар, тя е стрела.

 181 затежен (неолог.) – утежнен (бел. ред.).
 182 поривност (неолог.) – от „порив“; устременост (бел. ред.).
 183 полетност (неолог.) – от „полет“; стремителност (бел. ред.).
 184 вербалист (от лат.) – човек, който умее да борави с думите (бел. ред.).
 185 омисъл (остар. диал.) – умисъл (бел. ред.).
 186 словар (рус.) . речник (бел. ред.).
 187 оразнообразявам (неолог.) – разнообразявам (бел. ред.).
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Съдба – жизнена и литературна.  Завърнал се от Липиска, П. Славейков 
не само твори, но и изпълнява своя обществен дълг. За да не подсмърча за 
къшей хляб“, както казва сам в очерка за Олафа, той чиновничествува, И 
нещо повече, дори се оплаква, че лошите условия, при които е поставен 
да работи, убиват творческия му дар. И не само неговия, но и на всички 
български събратя по перо. Той не е доволен, когато учител в столична 
гимназия, не е доволен, когато е на работа в Народната библиотека, дори 
и когато от 1909 год. до 1911 год., е неин директор, дори и когато от ес-
ента на 1908 година е директор на Народния театър. Той иска да се посве-
ти изключително на изкуството – за него да живее и да страда. Затова го 
виждаме да копнее по чужбина, за да може там да се разведря и освежава 
духовно. Може би не случайно го виждаме в 1908 год., след юлския преврат 
на младотурците, в Македония с трупата на Народния театър. Неслучай-
но го виждаме през 1909 год., от март до май, заедно с В. Н. Златарски, в 
Русия, за да представлява България на тържествата по откриването па-
метника на Гоголя в Москва, и за да прибере гробните останки от Харков 
на Марин Дринова. Посетил през 1908 г. със Сава Огнянов Олимп, той 
закопнява за южния свят. През пролетта на 1911 г. той е в командировка 
в южните страни – в Цариград, Атина, Рим, Неапол, Помпей, гдето остава 
очарован, с жалба за напразно пропилени младини в мрачна и студена 
Германия. И при това, Славейков бива обречен да живее в своята родина. 
Сближил се от 1903 г. с Мара Белчева, която оттогава му става вярна 
спътница в живота, той е душата на „Мисъл“, на тоя кръг от херои на 
словото, в който са вече П. Ю. Тодоров и П. К. Яворов. През това време той 
пише и критически статии, изнася сказки за българската литература преди 
и сега, за Ницше, за Толстоя. Излиза из своето усамотение, за да бъде, 
както казва, по Заратустра, бръскалка188 за мухи и бръмбари. През 1910 г. 
се опълчва дори против „събора на дахомейците“, против Всеславянския 
събор в София, уреждан от С. С. Бобчев“. В „Камбана“ (1910 год., юни) 
излиза с „Отворено писмо до г-да Славянските делегати на събора на 
г-н. С. С. Бобчев“, а след това произнася реч (печатана в „Камбана“, 1910 
юни) на събранието в Народен дом в знак на протест срещу тоя събор, на 
който няма на бъдат Л. Н. Толстой, Т. Г. Масарик, Роман Дмовски, а само 
„черносотници“189, „нравствено и обществено фалирали личности“ у нас 
и в чужбина; събор от който „културно-прогресивна България“ трябва да 
се срами и срещу който трябва да издигне глас на ропот и негодуване. 
Славянският събор става, Славейков се прибира пак в своето усамотение, 
за да твори „Кървава песен“. Трябва да се отбележи, че сега той е добре 

 188 бръскалка (диал.) – метла от вършини (бел. ред.). 
 189 черносотник (рус.) – в царска Русия – член на крайно реакционна монархическа партия; 

реакционер, мракобесник (бел. ред.).
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известен, борбата му срещу „дахомейците“ дига голяма врява, делото му 
печели почитатели и привърженици. Тия почитатели дори се наемат да 
му устроят юбилей. През 1912 г., на 20 март, излиза покана до култур-
ните дейци в страната да вземат участие в сборника, който ще се издаде 
на 1 септември по случай 30-годишната литературна дейност на „автора 
на „Кървава песен“ и „На острова на блажените“ по случай „празника на 
българската реч и култура“. Почитателите, които уреждат сборника, А. 
Протич, П. Ю. Тодоров, Елин Пелин, Ал. Божинов, не са знаели, какво им 
готви съдбата.

В началото на века духовният живот в страната се усложнява. Трите 
посоки от 90-е години сега са по-силни. Консервативните елементи са 
силни със своята многобройност. Вазов, макар и да не обогатява с нови 
листи своя лавров венец, е все още кумир. Марксистите са не по-малко 
мощни, поне идейно, със силно влияние върху младежта. Освен „Ново 
време“ сега се нареждат, покрай другите органи, „Общо дело“ (1900–1905) 
на Янко Сакъзов, „Ново общество“ (1906–1908) на Кр. Станчев, „Дело“ 
(1910) на Н. Харлаков и пр. Златната среда държи „Демократически пре-
глед“ (1903–1926) на Т. Г. Влайков. А кръга на „Мисъл“ бива заливан от 
тия две могъщи вълни. Времето не иска само естети и индивидуалисти. 
„Мисъл“ почва да крее, макар и да се обогатява с нови сили. Новите дни 
я отминават, и през 1908 г. спира. Опитът да се съживи чрез сборник 
„Мисъл“, 1910 кн. I. и II., г., остава безуспешен. А и авторитетът на Кръстева 
бива силно устрелен190, не само от страната на Вазова. През 1910 г. Йордан 
Маринополски издава в Търново острата си полемична книга „Критици“, 
насочена срещу Кръстева и Славейкова. Срещу „Мисъл“ заема позиция 
и „Художник“ на Павел Генадиев чрез Ал. Балабанова и Симеон Радева, 
който не закъснява да обнародва в София, дори през 1907 г., книгата 
си „Д-р Кръстев като литературен критик“. Най-после, сега изстъпва 
на литературна арена нова генерация – на символисти и декаденти. 
Първоначално избила в „Художник“ (1905–1907) чрез стихотворенията 
на Т. Траянова, тя се гласи в „Наблюдатели“ (1910–1911) и „Наш живот“ 
(1906–1912) на А. Страшимирова. И тя не може да бъде доволна от тоя, 
който я гледа надменно и който подценява Рихард Демел. Дори чрез 
перото на своя критик, Иван Радославов, тя прицелява неведнъж кръга 
„Мисъл“. Срещу Славейкова, в областта на изкуството, се надига вече 
и трета вълна. А той не вижда, че заетите от него позиции в духовния 
живот на страната ще трябва да бъдат атакувани, макар и негласно, от 
нови херолди191 на словото. Не вижда също така, че „Мисъл“ се изживява. 
Поетите ѝ са станали признати, „официални“, имат в ръката си културната 

 190 устрелен (поет.) – ранен, уязвен (бел. ред.).
 191 херолд (нем. прен.) – предвестник (бел. ред.).
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власт, наплодили са доста епигони, изкуството им се демократизира. 
Признак, че те си отиват. Славейков, чувствуващ в себе си още творчески 
сили, не схваща, с оглед към развитието на литературата, че е вече в своя 
залез. А К. Кръстев не намира сили да изрече оная присъда, която никога 
изрича над Вазова, че той е изиграл своята историческа мисия. Славейков 
може вече да не бъде разбиран, както може да бъде и почитан. Неговият 
кръг все повече и повече се стеснява, докато най-после остава само със 
стари приятели, с един двама нови творци, с двама или трима епигони. 
Така че той чувствува своето усамотение, долавя да се плискат до неговия 
дом, добрата на неговия мир вълните на отрицанието, на злобата, на 
непризнанието. Ще дойдат други времена, ще дойдат нови имена, ще 
ли бъде забравен той? Това е въпросът, който го смущава. Но се крепи 
с вярата, че ще заживее един ден в съзнанието на своите сънародници. 
Спомнете си неговия „Незнайник“.

Поставен пред вълнолома на обществени сили, на Славейкова предстои 
да бъде твърд, за да отбива удари. Прогресивната вълна, от чието име 
той говори в Народния дом, е чужда за неговите естетични идеали. Тя 
има свои задачи, тя си има своя певец, Д. И. Полянов, от чиито „Морски 
капки“, 1907 г., се вдъхновява. А и оная интелигенция, която той обижда 
неведнъж, особено през 1904 г. в паметния си предговор към Яворовите 
„Стихотворения“, като я нарича „фасулковска“, непотребна сган за 
духовния живот на страната, останала все още под очарованието на „Тих 
бял Дунав“ – и тя гледа с затаена вражда към него. Консервативната 
вълна, която той обижда от двадесет години, чийто кумир, Иван Вазов, 
при всеки повод подценява, която зле наранява през 1910 г., когато 
излиза срещу Славянския събор, в огорчението и злобата си, подсиляна 
от „фасулковската сган“, отдавна търси ръка за решително възмездие. 
Сякаш той трябва да изкупи своята „трагична“ вина. И ако на автора на 
„Бай Ганьо“ трябваше в 1897 г. да се счупи перото заради фейлетоните му, 
и то случайно  „по погрешка“, сега трябваше, пак случайно, да се затворят 
устата на един „сквернословец“. И когато идва през 1911 г. нова власт, 
тая вълна намира отдавна чаканата ръка. И ръката се дига, може би за да 
се заглуши и лично огорчение, таено още от 1910 г. Главният уредник 
на Славянския събор, редакторът на „Българска сбирка“, почитател 
и съидейник на Ив. Вазова, С. С. Бобчев, сега вече министър, след 
заповядана от него ревизия за състоянието на Народната библиотека, 
направена от Ст. Аргиров, освобождава през юни 1911 год. Славейкова 
от поста директор на това учреждение, като го назначава за уредник 
на Училищния музей при Министерството на народната просвета, 
Славейков се чувствува крайно унизен и огорчен – той, болният, да се 
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качва на 4-ия кат192 в Министерството, при това да върши работа, която 
може да изпълнява дребен и незначителен човек. Той, гордият, с вяра в 
превъзходството си над своята среда, със съзнанието на избраник дошел 
да твори културни блага в своята родина, заживява с мъката на подигран, 
като всеки последен чиновник, орисан да бъде играчка на партизанска 
злоба. И огорчението му става още по-голямо, когато вижда, че и тия, 
които използуваха неговия глас, за да заклеймят българската буржоазия 
през 1910 г., и ония, които му се веряха193, че са негови приятели и 
почитатели, не дигат глас на ропот и защита. Възлюбил Италия още през 
пролетта на 1911 г. той сеща, че само тя може да му даде подслон. И съ-
щата година, скоро след уволнението му от служба, той заминава през 
Швейцария за Италия. Каква е била неговата болка, можем да съдим от 
последните му стихове. Да се заскита в чужбина, следен от оскъдица, 
„разбойник“ го „прокужда“ „на друг разбойник стар с подписаний указ“. 
В Рим иска да доживее последните си дни, унесен по своя роден край, 
„свещената земя“, която е възпял, и никой да не знае, где е неговият гроб. 
Със съдбата си Славейков не може да се примири. Страда. Една нощ в Комо 
Брунате при Лаго ди Комо получава удар. На другия ден, на 28 май 1912 
г., скован на леглото, едва прошепва „светлина“, сякаш ехо от последните 
думи на Гьоте, и залезът на слънцето отнася със себе си последния му 
дъх. Съвестта на културна България трепва и негодува срещу българската 
действителност, чиято жертва става той, чиято жертва са – Хр. Ботйов, 
Каравелов, Алеко Константинов194. И изпълнява дълга си към поета, кул-
турна България, като прибира през 1921 г. костите му в своите пазви.

В погледа на историята.  Днес, 17 години след скръбния заник при 
Лаго ди Комо, когато можем да хвърлим по-спокойно поглед върху 
личността и делото на Славейкова, виждаме, че наистина трябва да се 
скърби над един незавършен подвиг. Преди всичко Славейков е етап 
от българското духовно развитие – и не последен. От върха на неговата 
възмога българският дух добива крила за нови завоевания в своя развой. 
Славейков е последица на сто години работа в недрата на народа. Оная 
културноисторична вълна, която се надига в началото на изтеклия век, 
засиля се след Кримската война, и добива нова мощ след Освобождението, 
изхвърля на своя гребен лъчезарен символ. Той е предел, завършва 
период от духовно освобождение, което изнася и свободата на личността. 
В дългото си развитие българската буржоазия стига до тая културна 
победа. В своя устрем оная вълна се плисва на Запад за пръв път мощно 
грабва оттам съкровища и ги скрива в тъмната си глъбина, като направя 

 192 кат (от тур. диал.) – етаж (бел. ред.).
 193 веря се (диал.) – кълна се (бел. ред.).
 194  
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Славейкова техен ковчежник. Затова с право Йован Дучич195 вижда в 
Славейкова първия мост между България и Европа. А други чужденци – 
Йован Скерлич196, Алфред Йенсен, М. Г. Попруженко, Иво Войнович197 и 
пр. – чувствуват у него не само западник, но и особита198 личност.

И наистина, върху фона на времето от 1892 до 1912 г. се изрязва ярката 
фигура на Пенча Славейков. Той се налага като личност, която воюва за 
своята свобода. В отбраната и възславата на човешката личност, в устрема 
си за нейното пълно освобождение, без да догони своя идеал, той сам 
определя общественото значение на своето дело. Самата негова личност 
е от значение за нашия обществен живот. С духовна енергия, с упорита, 
епична воля, с определена цел, със стремеж не за практични, а за висши 
и духовни блага, със смелост на убежденията, с готовност за борба, 
със съзнание за своя културен дълг, с прометеевска гордост, която му 
забранява да подпише молба до Народното събрание за народна пенсия, 
тая личност не може да не бъде пример и идеал, не може да не бъде и 
прицел на вражда, завист и злоба. Нашият народ след Освобождението 
обикновено дава, в предните си представители, личности със силна 
воля, с твърд характер, но без нравствено съзнание, или обратно – със 
силно нравствено съзнание, но със слаба воля, без характер. Славейков 
синтезира тия два тила: колкото е със силна воля, толкова е и с нравствено 
съзнание. Ето защо борбата му за естетичен идеал е борба за нравствено 
съвършенство. И в нашата действителност, която издига безличия, 
нравствено тъпи и идейно подли, търгаши със свети чувства и идеали, 
личности като Славейкова са повече от надежда в утрешния ден на 
народа. Обяснимо е, защо Славейков носи чара на своята личност – и във 
всекидневно общение, и на сказки199, и на протести, и в дело. Вече само 
поради това, че остава далеч от измамните съблазни на своето време, че 
не покварява душата си, че стои далеч от блатото на нашия живот, той не 
може да няма любовта на всяко честно сърце в тая страна. И презрението, 
което изпраща към сганта, носителка на обществената поквара, е за 
него щит, самосъхрана – от нравствен громол. Това е един от неговите 
най-светли подвизи, че сам се сътвори по образ и подобие на велики 
безпокойници на духа, че се създаде в личност, която се откройва като 
устрем на народа към духовно съвършенство, че стана връх на духовна 

 195 Йован Дучич (1874–1943) – сръбски поет, белетрист и дипломант. Произведенията му 
са написани в руслото на модернизма (бел. ред.).

 196 Йован Скерлич (1877–1914) – сръбски писател и литературен критик. Едно от най-
значимите имена на сръбското литературознание в началото на ХХ век (бел. ред.).

 197 Иво Войнович (1857–1929) – хърватски писател и драматург. По образование е юрист 
(бел. ред.)

 198 особит (остар.) – особен (бел. ред.).
 199 сказка – беседа (бел. ред.).
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мощ, по който може да се копнее. Тук Славейков може да бъде повече от 
пример и назидание.

А със своето дело като критик, мислител и поет той внася ново 
съдържание в нашия духовен живот. Нови възгледи за изкуството, нови 
възгледи за живота, нови отношения към света. Той заставя българското 
поетическо съзнание да се тревожи от философски проблеми. На нашата 
поезия дава по-широк кръгозор, разширява обсега на наблюдението, 
увежда200 нови посоки на мислене, прилага европейски мерки на преценка, 
поставя проблема за българска национална култура, схващайки, че няма 
национално съзнание, в европейски смисъл, ако няма духовна възмога. 
Така той задълбочава българския национализъм, не само защото му дава 
по-смислено съдържание, но и защото му поставя по-висши идеали, слага 
му човечна и космополитична подкладка. Така иска да издигне България, 
от обикновена, западнала провинция, до равноценна и мощна духовна 
сътрудница на Европа. Естествено, той не забравя и славянството. Сам се 
нарича добър славянин, познава славянския гений, приобщава се и към 
неговите съкровища. В целия тоя устрем Славейков не е съвършен. Той 
не е европеец, нито е славянин в най-строг смисъл на словото. Той не се 
издига така високо, че да заживее по живо с проблемите на своето вре-
ме, на европейското съзнание. Българският небосклон ограничава него-
вия поглед. Нещо повече дори, тук има делото му не една пропаст. Лип-
са на определено системно образование го издава неведнъж. Немската 
литература, с която общува непосредно толкова години в Липиска, и с 
която е близък до края на живота си, не намира у него отличен познавач, 
макар на своите дни да минава за такъв. Неговата антология „Немски 
поети“ излага на места както литературния му вкус, литературните му 
познания, така и преводаческия му дар. От просторната и благодатна 
градина на немската поезия – такава незначителна китка! А и критичните 
му статии и литературните му студии (вж. т. VI., кн, I. и II., и т. VII от 
съчиненията му, „Българска литература“ и „Чужди литератури“. София, 
1922, 1923, 1925) не на едно място могат да бъдат устрелени. Но тъкмо те 
най-добре показват, колко високо – като критичен и творчески дух – стои 
Славейков, не само в своето време, но и сега. С тях Славейков пръв у нас 
повежда борба за изкуство. Със своя духовен аристократизъм, със своя 
културен активизъм издига високо значението и цената на поезията, на 
изкуството изобщо, отрежда място и значение и на поета в обществения 
наш живот. Той е първият българин, който живее за изкуството, страда 
за него, става и негова жертва дори. И той извоюва у нас както свободата 
на художника, така и свободата на поезията. Той, може би не по-малко 
от Кръстева, е основател на българската естетична критика. Налага 

 200 увеждам (диал.) – въвеждам (бел. ред.). 
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свободата на критичната мисъл, разширява нейния поглед, дава простор 
на нейния полет. Създава класични за българската литература творби. 
Той пръв повежда борба за форма. Формата става у него култ. Неговият 
формализъм не остава прикритие на бедна, оскъдна душа. Макар 
ритмично и музикално днес да не заразява, но той пръв дава смислена и 
съдържателна цена на стиха. Обогатява го пластично, идейно и изразно. 
Челичен201 стих, освободен от реторичен вербализъм202. Пръв той про-
явява съзнателно отношение към езика, внася в него нови синтактични 
постройки, нови словарни елементи. Едничкият дотогава, който иска да 
бъде стилист.

Тепърва има да се изследва какво е личното въздействие на Славейкова 
върху К. Кръстева, П. Ю. Тодоров203, П. К. Яворов, Мара Белчева и др. 
Но въздействието му върху културната среда е доста значително. Цяло 
поколение заживява и с неговата душа. И споменът за общението със 
Славейкова остава един от най-хубавите спомени за едно културно 
съзнание. Преди всичко, Славейков преодолява оня реализъм, който, 
макар и свежи, не се възмогва да бъде етичен и художествен. Със своя 
творчески идеализъм той отбива вълните на грубия реализъм, опитва се 
да даде религиозно смисляне на действителността, пречупва я през своя 
блян, като подготвя пътя на новоромантизма, на модернизма. Дори бихме 
казали, със съдържанието на делото си и с отношението си към света, 
ако не е първият български модернист, той е предтеча на българския 
модернизъм. Неслучайно от неговия кръг излиза П. К. Яворов. Един 
анализ, сравнителен, между негови дела и дела на модернисти би ни указал 
не само вътрешни средства, но и формални. Той подготвя условията за 
тоя модернизъм, закъснял и без това у нас. Без културната работа на 
Славейкова новата посока в литературата не би се разраснала така бърже, 
не би станала цяло, плодно за нашия духовен живот, течение, едно от 
най-мощните у нас литературни движения. Нещо повече, с цялото си 
дело Славейков не спира развитието на литературата, а ѝ отваря широк 
пролом в бъдещето. Затова делото му, и по цена, и по значение, прехвърля 
далече синора на неговите дни. След смъртта на П. К. Яворов в 1914 г., на 

 201 челичен (от тур.) – стоманен (бел. ред.).
 202 вербализъм (от лат. )– от verbum „глагол“; глаголстване (бел. ред.).
 203 Петко Тодоров (1879–1916) е български драматург, писател и поет. Част е от кръга 

„Мисъл“. Дебютира със стихове, но своето име утвърждава с драмите („Зидари“, 
„Самодива“, „Змейова сватба“ и др. – част от тях излизат в книга през 1910 г.) и идилиите 
(публикувани в книга през 1908 г.). Несретничеството в произведенията на Тодоров се 
превръща във възможност за индивидуализация и духовно извисяване на персонажите. 
Тъкмо такава трансформация, предадена с необходимата дълбочина, Борис Йоцов не 
открива у героите на Илия Иванов-Черен, вж. в настоящия том рецензията (бел. ред.).
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П. Ю. Тодорова в 1916 г., на К. Кръстева в 1919 г. – името му става стяг204 
на един от най-хубавите периоди в нашата литература.
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Заря:: Списание за обществени въпроси, наука и изкуство,  
Год. II, 1930, №4/5, с. 182-184  

ДВЕ ПРЕМИЕРИ В НАРОДНИЯ ТЕАТЪРЪ: 
 1.Панаирът в Стародол1; 2.Алцек2

„Съдържание (на първата) – известно още преди възклицанието на 
Хамлета, че в Дания има нещо гнило. Малко разлика: развезката3 от-
рича съдържанието. Драматична техника: – паноптикум4 на всички из-
лезли из употреба поради негодност театрални похвати от десет години 
насам. Режисура: – усърдна подкрепа на самоотричащото се съдържание. 
Резултат: – измъчени артисти и разочарована от нашата драма публика. 
Ако тази е най-добрата наша днешна пиеса, то състоянието на нашата 
драма е наистина .. . “5

Д-р Д. Унтерберг (във в. Мир, 17 сеп. 1930 г.)

Съдържание на „Алцек“ :
Картина първа. Пред пещерата, в която тайно покръстените българи 

се молят, раненият Елтимир носи тайна вест на войниците християни 
от Борисовата войска: – Борис ще сключи мир с Византия и ще приеме 

 1 „Панаирът в Стародол“, пиеса в три действия от Димитър Шишманов. Постановка 
на Н. О. Масалитинов. Премиерният спектакъл се играе на 14 септември 1930 г. и с 
него Народният театър открива своя сезон 1930/1931 г. „Панаирът в Стародол“ има 4 
представления през сезона (бел. ред.).

 2 Оценката за „Алцек“ е лаконична и силно критична. Обемът на публикацията идва от 
пресъздадения сюжет на либретото на музикалния спектакъл, представен в началото 
на сезон 1930/31 в Народния театър (бел. ред.)..

 3 развезка (остар.) – развръзка (бел. ред.).
 4 паноптикум (грц., книж.)  – място, от което може да се наблюдава цялата повърхност 

от даден зрителен ъгъл; преносно – изложение, изложба, музей на определени неща 
(бел. ред.).

 5 Тук е цитирана първата част от статията „Театрални премиери“ на в. „Мир“, от която е 
пропуснато само заключителното изречение и то гласи: „Не! Нашата драма не е толкова 
зле!“.Както е отбелязано и в сп. „Заря“, статията е подписана от д-р Д. Уинтерберг – 
името е вероятно да е псевдоним. Авторът с чуждо звучаща фамилия изказва мнение, 
че драмата „Панаирът в Стародол“ не представлява нивото на цялата българска 
драматургия, а когато пише за нея, я определя като „нашата драма“ (бел. ред.)..
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християнството. Войниците посрещат възторжено вестта. Всички 
влизат в пещерата да славят Христа. Княгинята и Светозар, приели 
също християнството, идват да се молят тайно. Но те биват следвани 
от скитника, който зорко следи всичко, за да го донесе на великия 
болярин Алцек – вожд на болярите езичници. Придворните Барба и 
Козма – верни приятели на княгинята – също следват двамата, за да им 
помогнат. Богомолците излизат от пещерата, водени от монаха Методи. 
Той предпазва княгинята и Светозар от гнева на великия жрец. Но те, 
верни на Христа, са готови на всички жертви. Скитникът, скрит зад една 
скала, проклина всички в името на Тангра. Методи благославя девойката. 
Всички пеят „Христос Въскресе“.

Картина втора. Площад пред старобългарски езически храм. Великият 
жрец Алцек и болярите проклинат християните. Алцек съобщава 
страшната вест, че Борис иска да сключи мир с гърците и да приеме вярата 
им. Не успели да победят потомците на Крума, открили сега лесен начин 
да завладеят царството му чрез отказването на Борис от бащина вера. 
Алцек и великият жрец канят болярите да защитят честта и верата си. Но 
когато поискват главата на Бориса, повечето боляри отказват да изменят 
на своя вожд, който макар отстъпил от бащина вяра, е верен на своя 
род. Алцек зове с рог скритите войници, които отвеждат непокорния 
болярин Карнава. Жреците провъзгласяват Алцека за хан и искат смърт 
на изменника хан Бориса. Част от болярите се обявяват от страната на 
Алцек, другите искат смъртта му и славят Борис.

Картина трета. В Преслав трем6 в двореца. Барба, Светозар, княгинята, 
нейни другарки и прислужници. Великден е, всички славят Христа. Барба 
ги предпазва от близка опасност: – долу в крепостта нещо се подготвя. 
Светозар отива да провери и земе мерки. Излизат. Появява се Алцек. 
Скитникът, подслушвал, му съобщава, че плановете му са открити от 
Светозара. Алцек моли княгинята да склони да бъде негова. След нейния 
отказ той открива, че войската и болярите са на негова страна и че той не 
ще допусне да се покръсти Борис. Вън се чуват тръби, пеене на жреците: 
– шествие на езичниците. Те водят млада девойка към жертвеника 
кръвна жертва. Чува се как жреците проклинат християните. Алцек 
е струпал войници около двореца. Чуват се наново тръби и звек7 от 
мечове. Светозар е събрал вярната на Борис християнска войска. Напада 
езическото шествие, освобождава девойката жертва. Симеон поръчва на 
Светозара да обяви за покръстването на Бориса и да събере всички под 
знака на кръста срещу войските на изменника  Алцек.

 6 трем (диал.) – покрито отворено пространство пред стаите на къща; коридор, пруст 
(бел. ред.).

 7 звек (остар.) – звън, дрънчене на метални предмети (бел. ред.). 
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Картина четвърта. Тъмница. Светозар, пленен и окован във вериги 
заедно с други пленени християни. Всички възпяват Христа. Барба 
е подкупил тъмничаря и довежда княгинята при Светозара. Тя носи 
радостна вест, че баща ѝ Борис е победил и се връща. В този момент се чува 
гласът на Алцека. Последният е изненадан, че я намира тук. Вън се чуват 
виковете на Алцековите привърженици. Те го славят като български хан. 
Алцек обявява, че ще земе княгинята за своя жена. Тя се опитва да го убие, 
но не успява. Скитникът донася на Алцека тревожната вест – войските 
и болярите на Бориса са вече пред крепостта. Чуват се тръби и звек на 
оръжие. Борисовите войски превземат града. Затворниците християни 
славят Бориса. Вратите на затвора се отварят. Войниците чупят оковите. 
Алцек е обсаден в крепостта, която бива запалена, и езичниците загинват 
в пламъците.

Публиката не беше много възхитена нито от музиката, нито от 
либретото. Скучно преминаха и четирите картини. Прахосани усилия и 
средства. 
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Мисъл: Седмичен литературно-обществен вестник,  
Год.I, 8 юни 1930, № 38, с. 1

ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ1

Още в „Момини сълзи“ Славейков заживява с проблемите на своето 
лично битие. В Липиска2 – заживява и с проблемите на своето 

време, на своето изкуство, на човешкия живот изобщо. Затова и виждаме 
тук неговия песимизъм, неговия хедонизъм в страданието, свързан 
с представата за лична и световна неволя, най-после – прехода му към 
трагичен оптимизъм. Още в 1890 год. Славейков изхлипва, сякаш 
подхваща печална нота от „Момини сълзи“ в „Скръб“: „О, сладка скръб, 
едничка моя радост!“. В „Автобиография“, писана в Липиска през 1895 г„ 
на първия ден на Нова година, може би, за да посочи каква радост му носи, 
представяйки се с патерица в ръка, символ на неговата орис, той казва 
за себе си: „Животът му тъжна, но още неизпяна, е песен“. Личната му 
мъка спира погледа му върху орисията на Хайне, осъден да минава част от 
живота си на легло гроб, и създава песента „Орисия“, като влага там и къс 
от своята съдба (срв. Хайне в България, Мисъл, 1907). И нему предстои да 
изясни своя жребий, да си представи своя земен дял, да намери път – за 
смисъл в живота. Той чете Артур Шопенхауера и от своя личен песимизъм 
стига до световен и философски. Светът и щастието му се струват 
лъжовни, измамни, както загатва в „Цар Крез на кладата“, „Неразделни“, 
„Успокоение“. Дори е готов да метафизира3 своята неволя: въобразява си, 

 1 В този кратък текст за Пенчо Славейков  Б. Йоцов представя сумарно темите и 
проблемите в творчеството му, като очертава ясно ролята му на мислитела и поет, който 
променя българския културен живот. Акцентът, както във всички текстове за Пенчо 
Славейков в настоящия том, е в посочване на онзи „ хероизъм в страданието“ ,характерен 
за  неговия поетичен свят. Б. Йоцов обединява в този текст възторга и преклонението 
пред творчеството и личността на Славейков, с дистанцираната оценка на учения за 
огромните му заслуги пред българската културна съдба, като ясно заявява, че не може 
да има национално съзнание ако няма „духовна възмога“. Именно в този комплекс от 
духовни приноси Йоцов вижда огромната заслуга на Пенчо Славейков. (бел.ред.).

 2 Липиска – славянското название на гр. Лайпциг в значение „градът на липите“ (бил. 
ред.).

 3 метафизирам (грц.) – осмислям философски битието, отвлечено, в неговите основи 
(бел. ред.).
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че носи някакво наказание. Светъл лъч за него, за да не стигне до морален 
нихилизъм, е чуждата мъка. И ако вътрешният живот на Славейкова от 
1888 до 1892 г. не намира обилен и пряк поетически израз; ако той не може 
да се долови дори от преписката му, все пак за него можем да съдим от ония 
по-късно възникнали поеми, класични вече за нашата литература, в които, 
с прекрасна, макар и несъвършена форма, без особена психологична 
глъбина, се разкриват мъченията на собственото сърце и на човешкия 
дух в лицето на избраниците от съдбата. Не само автобиографският 
момент, но и творческият е ценен тук. През 1892 г. Славейков създава 
в Липиска, последвано през февруарий, април и август „Fls-Dur“ (Cis-
Mdlí), „Успокоений“, „Сърце на сърцата“. Примерът на велики страдалци 
не остава без влияние върху Славейкова. Сега страданието добива висш 
метафизичен смисъл. Дори в н его може да изпитва сладост, дори може 
да го желае, защото го води към изкупление и възвисяваме, защото го 
свързва с духа на Прометея. Като се изхожда от вътрешния механизъм на 
тия поеми, виждаме, че те са от значение не само зарад вложеното в тях 
психологично съдържание, но и заради сложната тяхна проблематика. 
Въпросите, които си задават хероите – са и въпроси на Славейковото 
съзнание. Страданието на Бетховена, мъртвец за изкуството, има патосът 
на Славейкова: това, което имаш като висш дар от небето, носи твоето 
проклятие, не ти дава възможност да намериш щастие и утеха в живота. 
Разрешението на мъката в основата си Хамлетовска, с вечния ѝ въпрос – 
да бъдеш или не – която мами към гроба, така бърза у Бетховена, показва 
где Славейков слага нейното ядро – не в предметната и емоционална, а 
в идейната ѝ структура – в идеята, в ясното съзнание, „че грее величие 
в човешката неволя“. Победа на мисълта, на волята – над сърцето. Това 
е хероизъм в страданието, крепен от свръхлична вяра в Божията искра 
– в свръхчовешко дело. Славейков е близко до християнската мисъл, че 
страданието възвишава човешкия дух и го води към висш живот, но е 
далече от мистичната мисъл за изкуплението. Тая хероична концепция 
на страданието, лично и световно, говори вече за една разрешена драма у 
Славейкова. За живота той намира мост – в съзнанието за своята особена 
мисия, идеята преминава във вяра на сърцето – да продължи тук делото 
на Прометея. Поезията, изкуството значи имат велико предназначение – 
да възвисяват людските4 сърца.

 4 людски (остар.) – човешки, хорски (бел. ред.).
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Мисъл: Седмичен литературно-обществен вестник,  
Год. II, 19 октомври 1930, № 4, с. 1

ПРЕД СЪДА НА СВЕТОВНАТА СЪВЕСТ1

Малкият народ е съответствие на малкия човек. Ето защо тъкмо 
проповедниците на социализма, въпреки крайния космополитизъм 

на Карл Маркса, трябва да се явят защитници на малкия народ. Защото те са 
именно, които се борят за демократизация на света. А тъкмо народността 
се явява начало демократично, когато държавата е начало аристократично. 
Държавата е възникнала чрез завоевание, чрез завладяване, нейният 
произход е теократичен, а народът е изразител на нравствени начала. Не 
може да се поставя държавата над народността. Народ и народност са 
резултат на дълго вътрешно развитие, следователно, държавата не може 
да бъде цел, а средство. Държавният принцип е твърде стар, може би 
толкова, колкото исторически осъзнатият живот на човечеството, когато 
народностният е модерен, създание на по ново време. Държавата винаги 
въздействува чрез сила, външна, народът влияе без насилие. Какво 
е например влиянието на Бисмарка и на Гьоте, или на Николая I, и на 
Пушкина, на Елисавета или Шекспира, на Филипа II или на Сервантеса? 
Едните са влияли, докато са имали държавната мощ, а други влияят и днес. 
Необходимо е да се признае, да се осъзнае народността като принцип 
по-висш отколкото държавата. Първият е чисто демократична сила, 
той съдействува за нови начала, на конто трябва да почива модерното 
устройство на cвета. Нека не се забравя, че той е вдъхновявал за борба 
срещу абсолютизма и деспотизма, че е революционизирал масите и е 
водил към напредък и съвършенство. Истинският демократ, за когото 
демокрацията е повече от политическа идеология, не може да се бъде 

 1 Проблемът за малкия народ занимава дълбоко Йоцов и в този текст. Той разсъждава 
като гражданска личност, която вижда правото на всеки народ  да застане в голямото 
световно семейство. Въвежда терминологичното определение „свобода на колективната 
личност“, за да обозначи  именно  свободната воля на всеки народ  като фактор в 
историята, който да диктува условия. Споделя идеята, че „народносттта... е колективна“ 
по същността си. Защото всеки народ има право  да бъде независим, но това право се 
отстоява, завоюва (бел.ред.).
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против народността. Не бива да се мисли, че националното чувство, че 
патриотизмът, не шовинизмът, е крепител на консерватизма, че е рушител 
на хуманни и космополитични начала. Народност и международност 
не са враждуващи стихии, те не се изключават, а взаимно се допълнят. 
Народността сама по себе си е колективна, социална. Народните 
будители, които са ратували за свободата на поробения народ, са водили 
всъщност не само национална, но и социална борба. Защото работникът 
на политически зависимия демос2 е винаги не само слабо платен, но е и 
зле използуван от стопански мощни среди на господствуващия народ. 
Чуждият политически гнет е винаги и социален, и стопански. Бранейки 
народността, браниш социално слабия. Въпрос е как трябва да се 
разбира понятието за международност. Схващано в духа на политически 
либерализъм иди космополитизъм. то води наистина към противоречие 
между национализъм и интернационализъм. Трябва обаче да се разбере, че 
международност не е нищо друго, освен организация на народи с еднакви 
права. Човечеството не стои извън народността, а е жив организъм на 
отделни народи. Всеки народ, работейки за себе си, за своето развитие, 
работи за човечеството. А човечеството, като цялост, се развива в своя 
посока. Следователно неговата организация изключва надвластието 
на един народ върху други, окачествява волята за надмощие на един 
народ над света като пагубна, аристократична и безчовечна. Както всяка 
личност в обществото има свобода да се развива, без да се дава простор 
на един безграничен индивидуализъм от добре уредена демокрация, така 
и в организацията на народите народностната индивидуализация не 
може да бъде във вреда на принципа за всечовечност. Оттук виждаме, че 
Организацията  на народите не може да бъде равнодушна към състоянието, 
в което се намира един неин член. Върши ли се насилие и безправие над 
него, увреждат се жизнените интереси не цялото. Човечеството е длъжно 
да бди, като съвест над всички народи, да не бъдат нарушавани неговите 
законни права чрез насилие над някой народ. А оттук произтича и 
правото на всеки народ да разполага със съдбата си дотолкова, доколкото 
не нарушава международното право. Но от друга страда, всеки народ има 
право на самопределба3. Народностното чувство, народностната идея не 
биха били тека мощни, ако не се крепяха в едно съзнание за народностно 
право. Великата френска революция възвести завеки4 неприкоснове-
ността на човешката личност. От тоя принцип модерната демокрация 
извежда и правото за свобода на колективната личност, правото за неза-
висимостта на народа, особено от съзнанието за хуманността като висша 

 2 демос (от гр. разш.) – непривилигированите слоеве в класовото общетво (бел. ред.).
 3 самопределба – самоопределение (бел. ред.).
 4 завеки (рядко) – навеки, завинаги (бел. ред.).
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жизнена ценност. От тук се отива и по-нататък: националните въпроси 
стават интернационални, те не могат да бъдат само вътрешна работа 
на държавите, а трябва да се изнасят, когато а необходимо пред съда на 
световната съвест.
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Отец Паисий: Обществено, културно-политическо списание,  
Год. III, 1930, № 2, 25-27

БЪЛГАРСКАТА ДЕЙСТВИТЕЛНТОСТ ТЪРСИ АВТОР1

Когато димеше пожарът при Беласица и Черна, пегасите2 на българската 
поезия летяха с крилатия полет на храбрия воин. Нашата литература 

биде тогава изцяло в зависимост от преживявания момент – за хвала, но 
и за укор.

Сега българската художествена мисъл няма предишната подвижност, 
не реагира така живо на своето време, на нашата действителност. Повратът 
към действителността, така характерен за европейските литератури след 
войната, у нас не е цялостен, всеотдаен и дълбок; към нея се връща не 
доверчивият син на земята майка, а сразеният и измамен в бляновете 
си индивидуалист, който хвърля мостове от миналото, от поезията на 
настроението и символа, към сегашното, за да се спаси от своя вътрешен 
разлом. Поради това поети и писатели, изстъпили на литературната арена 
след войната, влагат в отношението си към тая действителност известна 
двойственост, колебливост, неопределеност, дори и неискреност – 
искат да се сближат с нея, да се вживеят в нейната мистика, както биха се 
изразили някои западни критици, да се слеят с нея, но все им липсва нещо 
– първичността на непосредното3 изживяване, все пак им тегне бремето 
от миналите дни, културните наслойки в душата на стария човек.

 1 Призивен текст на Б. Йоцов, зад чиято патетика стои твърдото убеждение, че времето 
налага необходимостта от изграждане на  „ културно-исторично чувство, което ни 
дава основание да прозираме в … българския национален характер“. Това е началото 
на 30-те години на ХХ век, време, в което се оглеждат минали слава и величие, но и 
моменти на трагизъм и падение. Затова Йоцов прокламира задачата на тази съвременна 
действителност, която е не само и „не тая външна, а оная вътрешна, нравствена 
действителност, която ни задава своите въпроси, която чака да бъде осмислена, която 
моли да бъде претворена, изобразена – и в лирика, и в епос, в драма“ (бел.ред.).

 2 Пегас –   крилат кон в древногръцката митология. Той бил роден от кръвта на 
обезглавената горгона Медуза. Според легендата, когато ударил с копитото си, бликнал 
чудотворен извор в планината Хеликон, от чиито води черпели вдъхновение поетите 
(бел.ред.).

 3 непосредното (остар. книж.) – непосредственото (бел. ред.). 
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Това особено важи за българската действителност. Каква е тя? Тя е 
толкова разнообразна, толкова сложна, толкова богата – политически, 
обществено, културно, нравствено и пр., че не бихме могли да я обгър-
нем с един поглед само. Нека хвърлим само по-общ поглед, който би мо-
гъл да обгърне сърцевината на сложното ѝ многообразие – поглед върху 
изминатия кървав път на племето ни, върху хероичния4 му подвиг, тра-
гичната му съдба.

Десет години изминаха вече, откак замлъкнаха огнените гърла при 
Добро поле5, откак българският народ биде поставен на кладата, откак 
Европа го обрече изкупна6 жертва на окървавената световна съвест.

Прибрал се в стеснените предели на своята земя, стегнат в жестокия 
обръч на балканска ненавист, тоя народ отправя своя взор към себе си, 
назад, към изминатия път, търси причината на своя громол7 – и в ужаса на 
своята бездна, в устрема си да не изгуби вяpa в своята мощ, намира звезда-
та на надеждата, спасителната звезда на своя утрешен ден, в миналото със 
славните царе, с дивните хайдути, в светлите херои8 на перото и словото, 
и то, за да осмисли чрез него сегашното, да даде нравствени основания 
на волята си да дочака зората на честит живот. В страдание той копнее за 
идеал, който извира из тъмните глъбини на историята му. Във волята му 
да победи, да преодолее проклятието на своята съдба се крие неговият 
трагичен хероизъм.

Днес съдбата на племето ни е по-жестока. Преди имахме един враг, сега 
– няколко, съюзени, готови да дигнат меч срещу нас, ако дигнем глас на 
ропот и негодуване. Усилията на националната ни политика се свеждаха 
към заветна цел – да приберем при себе пръснатите части на своя 
организъм. Сега да се даде на племето ни в откъснатите части правото за 
културен живот, това, което им беше отсветено под сянката на полумесеца. 
Нещо повече, да бъдем срещу ония договори, които запечатаха с наша 
кръв разпокъсването на родината, това значи –  бунт срещу Европа. Тая 
Европа, която със своите милиони воини брани заграбените български 
земи. И сега не се гнетят само тия земи, но надменният победител иска 
да заграби и българската душа, българската реч, българското име. Ето, 
срещу тая действителност се бунтува душата на всеки българин. Защото 
вижда, че правдата е поругана от тия, които говорят най-много за правда. 
Гинат свещените права на човека, гинат началата, които са основа на 

 4 хероичния (прил., остар. книж.) – героичният (бел. ред.).
 5 Добро поле  – плато в Македония, където на 15 септември 1918 г. българската армия 

претърпява разгром през Първата световна война (бел. ред.).
 6 изкупна (остар. книж.) – изкупителна  (бел. ред.).
 7 громол (книж.) –  грохот, трясък, силен шум (бел. ред.).
 8 херои (същ., мн. ч., остар. книж.) – герои (бел. ред.).
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всяка истинска култура, които са осветени от кръвта на Голгота9. Сега 
повече от всякога нашата съдба се свързва с правното и човечното ни 
чувство, с нашата нравствена природа, с ония писани и неписани закони, 
които отразяват съвестта на човечеството. И нашата дълбока скръб – то 
не е само скръбта на българина, то е скръбта на неоправдания, унизения и 
оскърбения, на човека, повален от хищния звяр на злобата и коварството, 
на живата световна справедливост. Ето защо българският национален 
въпрос е не само политически и стопански, той е и културен, той е и 
нравствено-религиозен.

А тая действителност налага да се проследят исторически събитията, 
близки и далечни, да се потърси скритият им смисъл, да се подложат 
на философска преценка. Познанието на тия събития не извиква само 
исторически поглед, а и исторично, по-право – културно-исторично 
чувство, което ни дава основание да прозираме10 в тях българския 
национален характер. Да обясним научно историческите факти и 
явления, това значи да намерим собствените си грешки – грешките на 
своята мисъл, на своя темперамент, на своя нрав. Това значи още да по-
търсим тия грешки не само в отделни личности, които вълните на времето 
изхвьрлят на своя гребен, но и у колектива, в оная ирационална стихия, 
която носим от памтивека в своята кръв, в своята душа и която определя 
трагичното в националния характер. Кои са ония културни, нравствени 
и физични наслоения в душата на народа, трупани там от векове, които 
определят до известна степен нашия народностен образ. Защо летим към 
победа, живеем с възторга на опиянението, а нямаме нравствена мощ 
да устоим в търпение? Где отиваме със своя хероизъм на устрема и със 
своя хероизъм на страданието? Каква е вътрешната правда на събитията, 
обагрени с толкова много българска кръв? Нека да не ни замайва блясъ-
кът на някогашните царски одежди, а да гледаме зорко нещата, да ровим с 
острия нож на познанието, да ровим българската рана. Че тя не е от днес, 
а от вчера, а от онзи ден, от времето на Аспаруха, ако не и от по-рано. Да 
имаме смелост да сложим пръст в тая рана, то е все едно – да се нирнем11 в 
бездните на нашето страдание, да се вглъбим в него, да схванем неговата 
същност и неговия смисъл. Това страдание, познато и осмислено, може 
да възвиши националната душа, може да я кали и подготви за велики 
подвизи.

 9 голгота – нарицателно име за лобно място, място на мъки и гибел, възникнало по 
названието на хълма над Йерусалим, където според Евангелието е бил разпънат Исус 
Христос (бел.ред.)..

 10 прозирам (книж., прен.)–  осъзнавам, разбирам, проумявам нещо, което е свързано със 
същността, с дълбокия или скрития смисъл (бел.ред.).

 11 нирна се (диал., прен.)  – потопя се, гмурна се, впусна се в нещо ( (бел.ред.).
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Най-после, не можем да не сложим нашия народ в отношение към света, 
не бива да не погледнем на нашия исторически живот през призмата на 
световното и вечното. Така издребнява дребното, случайното, остава 
трайното, непроменното в събитията и във волята, която ги е движила. 
Какво е нашето отношение към славянския свят в древността, към 
византинизма и елинизма, към сърбизма и пр., като политика, култура, 
идеология, към Русия, към Азия и Европа още повече, че се намираме между 
два свята, на кръстопът, гдето се събират на пир толкова много стихии? 
Каква трябва да бъде българската нравствена, културна ориентация, где 
трабва да бъдат посочени националните усилия на утрешния ден? Какво 
трябва да върши един малък народ, за да стане духом голям, за да отбива 
ударите на света? Не сме сами, живеем не само със своето, но и със стра-
данието на Европа. Какво е мястото на нашия народ сред другите народи, 
какво е неговото историческо предназначение? И ако сме се поставили 
срещу света, дали това е игра на случая, каприз на личността, или – на 
неумолимите закони на историята, и дали един ден няма да бъдем пак в 
конфликт с него – с тоя свят, който държи още над нас своята ръка на 
обвинител и съдия? Ние ли сме виновни пред него, или  той пред нас?

Ето, това е българската действителност, не тая външна, а оная 
вътрешна, нравствена действителност, която ни задава своите въпроси, 
която чака да бъде осмислена, която моли да бъде претворена, изобразена 
– и в лирика, и в епос, в драма. Това е тя, що кани да тръгнем в своята 
художествена мисъл по оня път, по който са вървели всички наши големи 
творци на словото. Но тя съвсем не кани да повтаряме казаното вече 
от тях, а да дотворим това, което не cа успели да сътворят поради липса 
на сили, на време, на дар. Това значи да осмислим техния творчески 
идеал, сиреч онова, по което са копнели цели поколения, към което се е 
стремял в своето развитие българският художествен гений. Значи още, 
да преодолеем своя повърхностен реализъм, да не даваме само простор 
на своето предметно съзнание, да се възвисим над суровия материал, да 
облъхнем нашата действителност с пламъка на своята трагична душа, 
като я дадем в осветление под зрителния ъгъл на вечността. А тъкмо 
нашата действителност крие богат извор за вдъхновение. Изобразявайки 
я, ние трябва да я преодолеем в своята поезия. Тя не иска само да бъде 
описана, преразказана, копирана, а да се анализира с глъбината на 
творчески и философски поглед, не желае да бъде само наблюдаема, 
а да се обгори в душата на тоя, който я наблюдава и изучава; тя иска да 
излезем от изморения и ограничен свят на своето аз и да се претворим в 
нейната многоликост, да заживеем с ритъма на своето време, с трагизма и 
хероизма на своя народ, като направим поезията си не приятна забава, не 
лукс, а религия, евангелие за живота. Ето тая действителност търси своя 



328

поет, своя вещател12, своя пророк. Зове тя – чрез Добро поле и Ньой; зове 
родната земя – чрез песента на Вардара и Струма, на Дунав и Марица, чрез 
легендата на Балкана, Рила и Шар; зове българската душа – чрез подвига 
на Симеона, Асена и Самуила, на Караджата, Левски и Гоце Делчева; зове 
българския писател, хлопа на неговата съвест и моли да бъде разкрита 
нейната печал, нейният кьрвав стон, нейният трагичен ужас; моли да се 
изрази в хубава българска реч не само страданието на изкупната жертва, 
не само коварството на близки и далечни, а и неугасналата жажда за право 
и човечност, за воля и свобода, та да проехти песента му, да стигне до 
световната съвест, и да завещае чрез нея на поколенията неизразимата 
вяpa, че вечната правда, която се крие в недрата на историята, ще извика 
на съд тия, що я прободоха с копието на враждата и злобата. 

 12 вещател (остар., книж.). – човек, който вещае, предсказва; пророк, прорицател  (бел. 
ред.).
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Отец Паисий: Обществено-културно-политическо списание,  
Год. III, 1930, № 5, с. 66-70

СТРАСТ ЗА ЗЕМЯ1

(Конст. Н. Петканов. „Старото време“. София, 1929).

Константин Петканов е вече добре познат. И не само на тия, на които 
е мил всеки подвиг на българското художествено слово. Още с 

„Тракийски разкази“2, дошли преди няколко години с топъл поздрав от 
провинцията, той плахо поиска, със застарял похват на разказване, да 
привлече погледа на будната и критична мисъл у нас. Но едва с романа „Без 
деца“3 и с кратката си повест „Беглец“4 той успява да предизвика по-голямо 
внимание върху името си. И ето – сега изненадва образования свят у нас 
с нов роман – „Старото време“. Ясно е, че с досегашните си работи той 
определя своя творчески път, очертава се със свой индивидуален лик. Но 
той не е изненада. Още по-малко – в нашия общ литературен развой. Той 
следва пътя, завещан му от толкова предходници, изразен и в определен 
литературен вид селския разказ. Селската действителност за него е 
непосредният обект на изображение. Илия Блъсков5 и Л. Каравелов6, 

 1 Този отзив за романа на Константин Петканов „Старото време“ (1929) е публикуван в сп. 
„Отец Паисий“. В него Борис Йоцов извежда вече оформената традиция в българската 
литература на съчетаване на реалистичното изображение с „романтичен идеализъм“. 
Романът на Петканов е определен като сполучлив в изображението на „страстта“ по 
земята, но по-малко хвалебствена е рецензията, когато се коментират композиционните 
характеристики на текста и психологическата мотивация на персонажите (бел. ред.).

 2 Книгата на Константин Петканов излиза през 1925 г. (бел. ред.).
 3 Романът излиза през 1927 г. (бел. ред.).
 4 Текстът излиза през 1929 г. (бел. ред.).
 5 Илия Р. Блъсков (1839–1913) е български писател от годините на Възраждането и 

първите следосвобожденски десетилетия. Най-известен е с белетристичните творби – 
„Изгубена Станка“ (1865) и „Злочеста Кръстинка“ (1870), „Пиян баща, убиец на децата 
си“ (1879) (бел. ред).

 6 Любен Каравелов (1834–1879) е изявен възрожденаски  поет и писател, борец за 
освобождението на България. Учи в килийно училище, после в училище на Хр. Пулеков, 
а през 1850 г. заминава за Пловдив, където посещава училището на Найден Геров. Две 
години се образова в гръцко училище, по-късно посещава и лекции в Московския 
университет. Пише белетристичните творби „Войвода“, „Неда“, „Българи от старо време“, 
„Хаджи Ничо“, „Маминото детенце“ и др. Редактира и издава в. „Свобода“ (1869– 1873), 
а през 1873–1874 заедно с Христо Ботев списват в. „Независимост“, редактор на сп. 



330

Антон Страшимиров7, Т. Г. Влайков8, Елин Пелин9 и Йордан Йовков10 
бележат главни моменти от отношението на българския писател към 
живота в село. В основата си това отношение е реалистично. Но днешният 
селски реализъм не е съвсем чист. В похвата на изображението не само се 
внася лична емоционална мощ, но и светли и чисти багри на романтичен 
идеализъм. В смисъл, че българският реалист приема предимно 
селската действителност под идеализиращ зрителен ъгъл. Защото е слаб  
аналитик, защото дълбоко в душата си все още не   може да се освободи от 
предосвобожденския романтичен култ на народа, защото не може да се 
освободи от навика на литературната традиция. Най-характерен израз на 
тоя светъл поглед към нашето село дава Пенчо Славейков11 с известните 
си посткласични в литературата ни, „Бойко“ и „Ралица“. Йордан 
Йовков, започнал като поет своята писателска дейност, най-близък от 
разказвачите у нас на П. Славейкова със своя съзерцателен темперамент, 
придава на идеализацията на българската селска действителност етически 
характер. Разбира се, тук вече има опит да се преодолее тоя свят, а не да 
се копира, да се отрази механически, стремеж да се пресъздаде през една 
жизнена, творческа стихия. И тук именно се крие един от залозите за 
успеха на българския роман. Но преди да се стигне до него, необходим е, 
покрай друго, и по-дълбок реалистичен, дори и натуралистичен анализ на 
селската действителност, по-висока поетическа сила на вдъхновение, по-

"Знание" (1875 - 1878) (бел. ред.). 
 7 Антон Страшимиров (1872–1937) – български писател и общественик. Автор на разкази, 

повести, романи, на народоведски проучвания, на пътеписи и очерци. Редактор на сп. 
„Наши дни“ (1921) и в. „Ведрина“ (1926– 1927). Сред известните му произведения са 
сборникът с разкази „Смях и сълзи“ (1897), драмите „Вампир“(1902) и „Свекърва“ (1906), 
романите „Хоро“ (1926) и „Роби“ (1930) и др. (бел. ред.).

 8 Тодор Влайков (1965–1943) – български писател и общественик. Голяма част от текстовете 
му са под влияние на т.нар. народничество, което става популярно в Българкия през 
последното десетилетие на XIX век. Сред произведенията му са белетристичните 
текстове „Дядо Славчовата унука“, „Леля Гена“, „Ратай“, „Стрина Венковица и снаха й“ 
и др. Част е от редколегията на сп. „Демократически преглед“ (1902 – 1928), (бел. ред.).

 9 Елин Пелин (псевдоним на Димитър Иванов Стоянов), (1877–1949) – един от най-
видните български писатели, известен е като „майстор на краткия разказ“, още автор на 
повести, хумористична проза и поезия, произведения за деца и др. Сред най-значимите 
му книги са „Разкази“ (т. 1 и 2, 1904), „Под манастирската лоза“ (1936), „Пижо и Пендо“ 
(1917), „Ян Бибиян“ (1931) и „Ян Бибиян на Луната“ (1934) и др. (бел. ред.). 

 10 Йордан Йовков (1880–1937) – един от майсторите на българския разказ, както го 
определя Искра Панова. Йордан Йовков дебютира с военни разкази, но същински 
налага името си със сборниците „Старопланински легенди“ (1927), „Женско сърце“ 
(1935) и „Ако можеха да говорят“ (1936) и др. (бел. ред.).

 11 Пенчо Славейков (1866–1912) е един от най-известните български поети. Следва 
философия в Лайпциг, член и основен идеолог на кръга „Мисъл“. За кратко е директор 
на Народния театър и Народната библиотека. Неговите книги – „Епически песни“ 
(1907), „Сън за щастие“ (1906), „Кървава песен“ (1911–1913), „На острова на блажените“ 
(1911) – повлияват поколения български поети. (бел. ред.).
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дълбок философски взор. Постоянният поврат12 на българския писател 
към селото се обяснява не с обстоятелството, че градският живот не 
бил изяснен, а с това, че селският външен свят е по-лек, по-прост обект 
за наблюдение и изображение. И защото за душата си оставаме все 
още примитивци, на които са недостъпни бездните и висините на една 
културна мисъл в европейски стил. Затова и нашият духовен живот и 
нашата литература носят наивен или суров характер, с редки, но щастливи 
изключения.

Тъкмо в тоя път навлиза и Константин Петканов, от когото би трябвало 
да се очаква, имайки по-определено литературно образование, че ако 
не разшири обсега на наблюдението, то ще задълбочи изображението. 
Ако се съди от досегашните му работи, може решително да се посочи, 
че във възприемането и пресъздаването на света, в психологията 
и проблематиката си, в похватите на изображение и в речта си той 
обогатява българската литература повече в широта, отколкото в 
дълбочина. Изтъкнахме, че не е изненада, а сега трябва да добавим, с 
оглед към развойната линия на българската художествена мисъл, че той 
още не бележи особен, значителен момент. Творческата воля и времето 
ще решат по-нататък литературната му съдба. Днес той се представя с 
несъмнен разказвачески нагон, който все още е плах, несигурен, сякаш 
без крила и патос. Обикновено се говори, че той познава селския живот. 
Как хубаво описва, как живо рисува, как вярно разказва! – възкликват 
мнозина, за които тайната на творчеството е заключена със седем печата. 
Да познаваш, това още не значи, че си писател. Да описваш, да разказваш 
сносно, да очертаеш някой образ, това можеш да правиш всякога, когато 
имаш що-годе литературна начетеност, ако не образованост. Опитът, 
жизнен и книжовен, с който разполага един писател, има значение 
дотолкова, доколкото той може, или има сила да го употреби като 
материал за творчески синтез. А у Петканова има индивидуални качества, 
които биха могли да му проправят път към по-строги завоевания. Нека не 
се забравя преди всичко селският му произход, оная силна и здрава кръв, 
която определя първичността, трезвостта на неговото битие. Животът 
му, когато съзнанието се пробужда и приема първия образ на света, 
протича сивата селска действителност. Селската среда определя духовния 
облик на човека у него. Ето защо автобиографският момент, в ограничен 
и широк смисъл, е един от най-значителните в неговото дело. Най-после, 
животът и личността му са дълбоко свързани с определен край от нашата 
земя, с Тракия оттатък Странджа, която има свой дъх и колорит. Ако Ил. 

 12 поврат (остар.) – връщане назад (бел. ред.).
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Р. Блъсков го свързва с шуменския край, Елин Пелин – със софийския, 
Петканов би трябвало да бъде епик13 на Тракия.

В тоя поглед как би могло да се схване досегашното дело на Петканова, 
и по-определено – новият му роман?

Петканов е замислил своя роман като трилогия. След Каравеловата, 
втора или трета по рода си у нас. От широките платна, които е замислил, 
той дава сега само едно. Отделя ли го той от останалите, чувствува, че то 
е възможно само за себе си, че може да бъде сама жива цялост. Самото 
заглавие на романа – „Старото време“– подсказва каква позиция заема 
той като художник към близка, позната нему действителност. Поврат 
назад, бягство от даденото днешно, вживяване в завършен, затворен в 
своето богатство, опит. Творчески апарат, който иска да очертае върху 
книгата минал вече живот, който все още авторът носи в душата си. 
Затова, упован на своя опит, на това свое вътрешно чувство, което му 
казва, че пристъпя към изображение на един познат мир14, той озаглавява 
романа си не „Старо“, а „Старото време“. Значи, що се касае до извора на 
материала, Петканов не прави ново завоевание. Новият му роман в своя 
изходен момент на възсъздаване се съчетава с по-раншния – „Без деца“. 
Проследите ли в тая посока връзката между двата романа, ще доловите, 
че тя е много по-дълбока и по-силна, отколкото изглежда на пръв поглед. 
Ако това сочи, от една страна, за органичност в творчеството на Петка-
нова, от друга, тя говори за стеснен кръгозор на наблюдение. Разбира се, 
това обстоятелство не намалява цената на творението му, нито на него-
вия дар. Сега обаче Петканов пренася центъра на своето изображение 
върху друга плоскост, а художественият проблем – в друга светлина. И 
тук, както в „Без деца“, ядката на романа е животът в селското семейство в 
рамката на общата среда, но не в неговата интимна, битова, а в обща жиз-
нено-стопанска стихия. Ако по-рано иска да разреши психологичен про-
блем на еротична основа с оглед към инстинкта за продължение на рода, 
сега пристъпя пак към такъв, но с решение на обществено-битова основа, 
с оглед към страстта като израз на стопанска самозащита, към земя.

Своето внимание авторът усредява върху село Топола, както в „Без деца“ 
– върху село Тополово. Значи, друг къс от една позната действителност. 
В средата на романа, като стожер15 на гумно, поставя стария заможник16 
Костадин Пендев. Ако той е главното лице, то главната сила, изтичаща 
от него и раздвижваща цялото село, е пробудената, властна жажда за 
земя – близкият до селото Елнъзач, изоставен, забравен, чакащ рало 

 13 епик (от гр. книж.) – писател (бел. ред.).
 14 мир (остар.) – свят (бел. ред.).
 15 стожер (остар.) – Кол, побит в средата на гумно, около който обикалят коне или други 

животни при вършитба (бел. ред.).
 16 заможник (рядко) – заможен човек (бел. ред.).
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да разпори неговата гръд, който може да се купи от султана в Цариград. 
Петканов изкусно съпричестява с мисълта и устрема на дядо Костадина 
почти цялото село, представяно, от една страна, враждебно към него 
чрез Емперата и сина му Стоян, и благосклонно – чрез Пишен Георги, 
Колю Лисицата, Росафа и Яна, Колю и др. Цялото село е обладано от 
страст, от жажда за земя, която би могла да се представи, ако авторът би 
се задълбочил в изображението, като „Ханаан“17, като символ на изку-
пление и освобождение. Философията на селската „психоза“, дадена чрез 
Костадин, и Росафа отчаст, се свежда към съзнанието, че трудът на зе-
меделеца, едничкият негов капитал, не може да се олихви, защото не се 
развръща върху по-голяма земна площ. Недостиг от земя като стопанско 
явление така характерно у нас преди Освобождението, когато земята е 
заграбена от аги и бейове, и след Освобождението, когато естественият 
прираст на населението не се съпровожда със съответен нему развой на 
стопански фактори, се преживява болезнено от тия, които са застрашени 
за своя хляб. Времето издига нов херой – завоевател на земя, откривател 
на нови стопански и душевни блага, апостол на мирен земеделски труд. 
Нам не ни стига земя, увещава дядо Костадин, който схваща важността на 
поставения от живота стопански въпрос, защо да не купим Елнъзач? Като 
всеки херой, и Костадин трябва да се яви със сиянието на мъченик и из-
купител. За да осигури Елнъзач, той не само ходи в Цариград, но и залага 
богатството си, докато селото събере цялата откупна сума. Селото обаче 
не вярва в сключената продажба, роптае срещу него, наостряно от Емпе-
рата, и той става едва ли не народен враг. Но ето идва решителният миг, 
той плаща с пари и с имот дълга към султана, Елнъзач е спасен, светлата 
песен на чучулигата поздравява подвига на ралото.

Страстта за земя, която Петканов влага като сила, която определя 
вътрешния ритъм на романа, неведнъж е изтъквана от нашите селски 
разказвачи. Подчертавана е и от поети. Новото у Петканова е, че нейният 
анализ е по-широк и по-дълбок, че тя е дадена като волева стихия, че 
обгръща цяло село, че намира и свой ярък херой – Костадин, че става 
едва ли не копнеж за друг свят. Би могло да се желае в изображението ѝ 
да се стигне до синтез, да ѝ се даде историческа прикраска18, да се обясни 
като напор изобщо на българския народ към разширение пределите на 
земята му, като устрем, който го запазва от превратностите на съдбата, 
благодарение на това, че го привързва към родна гръд. Така би се стиг-
нало до осмисляне изобщо значението на земята за запазване на българ-
ския род. Затова пък, ако идейно-философската основа на романа е слаба, 

 17 Ханаан – Обетованата земя според Стария завет на Библията. Географски е разположена 
в североизточния ъгъл на Средиземноморието (бел. ред.).

 18 прикраска (рус.) – украшение (бел. ред.).



334

психологичната е по-здрава, àко19 и проследена само от една страна, и то 
предимно емоционална. Това е дълбокото, да не кажем езическо чувство 
за земята, която имат всички херои, особено Костадин и Росафа, както 
и самият автор. То обединява всички, то създава поетическата окраска 
на всички деяния, че оживява всички описания и картини, че придава 
особена свежест на речта. Най-хубавите места в романа са тия, гдето 
трепти поезията на полския труд, на черната угар и златната нива, на 
семето и сърпа, на ведрото утро и жаркото пладне. Тук долавяме лъха от 
разорана в пролет земна гръд. Такъв свеж и здрав реализъм. Природата 
е огряна от топлината на земеделски вътрешен взор20, сведена е към ду-
шевния строй21 на хероите, съпричастнена с техния всекидневен живот. 
Авторът не е безстрастен наблюдател, а е добър участник в живота на своя 
роман. Не се дели от хероите, сам става, бихме казали, херой, защото се 
изявява така определено като личност в работите си, защото по мислите 
и настроенията, желанията и устремите на други носи като свои. Затова 
лицата му не са добри или зли, ако и да си служи с контраста като похват 
за изображение. Така, описанията, които някъде дотегват, и пейзажите, 
които не винаги са индивидуализирани, засилят емоционалната атмосфера 
на романа, придобиват определена композиционна функция, стават 
жизнен елемент в целия организъм. Най-важното е, че тия люде, които 
Петканов рисува в кръга на най-обикновени случки и събития, обединени 
в чувството си за земя и природа, се проявяват повече със своята кръв, 
живеят със своите здрави инстинкти. Към жената имат същото чувство, 
каквото изпитват към земята. На Костадина идва мисъл, когато прибира 
младия керванджия Богдан, в дома си, че може да го ожени за овдовялата 
си снаха. А когато двамата се виждат, погледът им издава вълнение на 
жадната им кръв. Любовта не се схваща от Петканова натуралистично, 
както сексуална стихия, а реалистично, като здрава и жизнена мощ, която 
обръща зърното в житен клас. Хубавата Яна, внучката на Росафа, която 
копнее Христо, синът на Костадина Пендев, и Стоян, синът на Емперата, 
е образ на селския еротичен реализъм – плах и идиличен за момата, 
жаден и стръвен за момъка. Тоя реализъм е така открит у овчаря Стоян и 
така сдържан у Христа. Любовта на жената, кипежът на буйната и млада 
кръв, неслучайно го откъсва от Одрин, от градския живот и го връща към 
майката земя. В първия си роман, „Без деца“,  Петкановата концепция на 
любовта най-хубаво се изразява в относбата22 между Младен и Тодорка, 
от една страна, и Младен и Роси, от друга. Изразил така вътрешния живот 

 19 àко (диал.) – въпреки че (бел. ред.).
 20 взор (книж. поет.) – поглед (бел. ред.).
 21 строй (прен. рядко) – същност (бел. ред.).
 22 относба (остар. рядко) – отношение (бел. ред.).
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на своя свят, К. Петканов напълно оправдана светлия му мироглед. Жи-
вотът е ославен23 не само чрез мощния устрем на Костадина към Елнъзач, 
не само чрез неговата радост в деня, когато се разпределя и разорава 
завладяната земя, но и със сватбата на Христа и Яна, но и с топлия блясък 
в погледа на овдовялата Костадинова снаха Добра и потърсилия подслон 
в дома на хероя бодър, но останал сам в света, керванджия Богдан. Не в 
съзерцание, а в дейност практическа и разумна, трябва да минат земните 
дни на човека, за да бъде доволен от себе си, от света и от Бога.

Върху тая обща психологична и мирогледна основа К. Петканов 
иска да очертае своите херои, да ги сложи в светлината на времето и 
npocтранството, да ги зачлени24 в случките и събитията. Трябва да се 
признае, че той ycпявa да индивидуализира, где по-силно, где по-слабо, 
лицата. Още повече, че не си слага сложни психологични задачи, че 
пристъпя към анализ на прости душевни движения. При това лицата не са 
изчерпани като психологичен материал изцяло и всестранно. Изобразени 
са главно в две посоки: еротична и стопанско-завоевателна. Може би 
някой би помислил, че духовният живот на селянина не е богат. Но на 
човека, на човека – бил той в село или град! Едностранната обрисовка на 
лицата, опростеният вътрешен живот, отсъствието на по-високи идейни 
и нравствени подбуди, както и на по-значителни събития говорят за още 
недостатъчно промисления психологизъм у Петканова. Освен това и 
реалистичният похват за изображение не е приложен с цялата своя мощ. 
Така ще си обясним, защо хероите са откъснати от време и пространство. 
Месната багра, духът на дните, в чиято рамка се представя къс от 
българската действителност, не се чувствуват в романа. Тая безпочвеност 
отслабва значително силата и непосредността на възпроизведения живот. 
Наистина авторът отбелязва, дава да се схване, че епическото действие 
се развива в Тракия, оттатък Странджа. Но че Тракийската равнина има 
своя поезия, свой индивидуален колорит; че Странджа, като пейзаж, 
загатнат в народната песен и в „Хайдути“ на Хр. Ботева, може да бъде 
сложен в отношение към живота на селяните от Топола, че Цариград, 
Одрин или София могат да определят характера на времето; че до Топола 
все долитат вести от близкия и по-далечен свят – това Петканов забравя, 
то не влиза в неговия художествен план. Тракиецът, освен това, колкото 
и да носи общи човешки и български черти, има свои особити25 качества, 
има свой поглед, своя реч. Спомнете си за Йовкова. Не той ли внесе в 
нашата литература, след Блъскова, поезията на Добруджа? Най-после, 
използуването на бита като средство за пълнота на художествения 

 23 ославям (остар. рядко) – прославям, възхвалявам (бел. ред.).
 24 зачленя (остар. рядко) – присъединя, приобщя (бел. ред.).
 25 особит (остар. книж.) – особен (бел. ред.).
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образ или за осмисляне на характерите и събитията, би могло да бъде 
най-широко, по-свободно. У нас има повик срещу бита в литературата. 
Пакостен повик! Който знае, от какво значение е бита в драмата на 
Островски, например в „Буря“, който го чувствува като съдба, с която 
е безсилна да се справи човешката воля, той би преценил правилно и 
значението му като елемент в едно художествено творение. К. Петканов 
може да бъде поет на Тракия и трябва да бъде! – Сгрешил е Петканов, 
че прави опит да осветли хероите си в крайно бедна фабула. Изглежда, 
че и той е чувствувал това, защото се стреми да я оживи и усложни чрез 
епически отклонения, анекдоти и епизоди, най-големият, от които е 
любовта между Христа и Яна. Не всички обаче са творчески съчетани с 
главния сюжет на романа. Затова и сюжетната постройка е несигурна в 
основата си. Разказът не е напрегнат, на места е доста развлечен, избива 
в страничности, без да бъде облъхнат от общата устремна сила. Дължи 
се тая разказна анемичност, на недостатъчна школовка, на непромислен 
по-дълбоко художествен такт, но и на авторския темперамент. Поетът у 
Петканова взема надмощие тук над разказвача. Също така и композицията 
на романа, макар и да има определено ядро, върху което се усредява 
цялото внимание на Петканова, не може да се наложи както неизбежна, 
да се схваща като естествена кристализация на един суров материал. Тя 
е толкова проста, колкото и недомислена. Романът е с изместен център. 
Костадин бива сложен на изпитание, поради отказа на съселяните му 
да доплатят своя дълг за Елнъзач, бележи висш момент в развоя на 
действието, защото се решава не само неговата участ, но и на селото, едва 
в края на романа. Разрешението на неговата драма става по външен повод 
и пак в края. Психологичният път обаче от помисъла да се купи Елнъзач 
до разрешената драма е много по-дълъг, отколкото тоя, който остава 
до края на романа. Докато в началото на романа разказът върви бавно, 
лъкатушно, равномерно, след изплатения дълг става съкратен, не бърз, 
по-право скъсен с няколко свои моменти. И оставате с впечатлението, 
че романът е недовършен, че той би трябвало още да продължи, за да се 
запази съотношението между частите, равновесието на силите, за да се 
прояви изцяло организиращата стихия – страст за земя. Вниманието 
върху разработката на епизодите, невинаги сполучени (например похода 
за земя, който предприема Щерьо, синът на Костадина, и неговото 
убийство), отвлича погледа от средището на романа, външно и вътрешно. 
А най-голямата грешка може би в композицията е, че житното зърно не е 
отделено от къклицата26, че суровият материал не е сведен в по-ограниче-
ни форми, че романът би трябвало да се замисли като разказ.

 26 къклица – вид плевел по житата (бел. ред.).
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Виждаме, че концепцията на романа съвсем не се оправдава от нейното 
изпълнение. Дори и наслова му стои неподкрепен от вътрешния му 
живот. Где е това старо време? Где е неговият пулс в романа? Може би ще 
се разкрие в останалите части на трилогията. Може би. За нас обаче всяка 
част трябва да представя самостойна за себе си цялост, пак завършен 
художествен свят.

А тъкмо замисълът на романа, както и неговата постройка, показват, че 
Петканов е по-силен в суровия материал, дори в поезията на тоя материал, 
но не и в изкуството си. Това е изобщо общ недостатък на българския 
роман. Затова и до днес проблемът за него стои още открит.

А зависимостта от материала винаги определя цената и характера 
на противоречието между „искам“ и „мога“. Освен това, тя определя и 
реализма като посока на изображение. К. Петканов, наистина, е свеж, 
дори сочен в своя реализъм, но не е достатъчно одухотворен. Материалът 
още не е напълно съвладян27 от творческа воля, той не е подчинен на по-
дълбок духовен взор, ако и да се разчленява в известни тематични схеми, 
àко и да е подведен под знаменателя на хронологичния, дори причѝнен 
порядък, не е осмислен, не е оживен от по-дълбока идея. Потребно е 
да имаш мироглед, да гледаш света със свой поглед, да бъдеш философ, 
голям или малък, на събитията, които се развиват пред тебе, за да станеш, 
щом имаш художествен дар, добър разказвач, истински поет и не само на 
своето време. Наистина Петканов чувствува мъката на своето изкуство и 
затова се стреми да осмисли селската действителност. Но тук той би могъл 
да отиде по-далеч, стига да бъде по-смел и стига да поиска да бъде не само 
изобразител, но и мъдрец на живота, от който има богат опит. Налага се 
при това, освен подготовка с материала, и подготовка в самото изкуство. 
Петканов има едната и другата. Но тя не е достатъчна за неговите устреми 
и надежди. Нему предстои основно запознаване с българския селски 
разказ и роман, доколко ги имаме като художествено изпълнени творби. 
Предстои му и школа в руския роман, а също и във френския. Полският 
и чешкият селски роман биха били богат извор за познание и мъдрост. 
Тогава сигурно би познал, че да се изобрази дадена действителност, не е 
лека задача, да се одухотвори голият факт е жива творческа мъка, да се сведе 
в жизнено единство в здрава постройка сложното разнообразие на света 
е светъл подвиг. Тогава ще се види, че не се иска само да чувствуваш или 
само да въоръжаваш, но и да мислиш, сиреч да страдаш с проблемите на 
своето време, или на близки, или отдалечени епохи, да разпъваш съвестта 
си при анализа на действителността, или да изпадаш в дионисиевски 
възторг пред велелепието28 на живота, в религиозен екстаз пред тайните 

 27 съвладея (рядко) – овладея (бел. ред.).
 28 велелепие (остар.) – голяма, впечатляваща красота (бел. ред.).
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на битието. Тогава имено и реализмът на Петканова би стигнал по-висок 
момент, би се понесъл с крилата на философски и творчески идеализъм, 
би станал до висша степен художествен и етичен, толкова характерен за 
славянското творчество. Петканов има сила и възможност да се замисли 
по-дълбоко над своето изкуство, и да си уясни пътя на своето развитие. 
Не направи ли това, той не само, че не би могъл в романа да се издигне 
над досегашния български реализъм, но не би излязъл на онова място в 
нашата литература, което му отрежда неговият дар.
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Отец Паисий: Обществено-културно-политическо списание,  
Год. III , 1930 , № 7, с. 102-106

ПEСЕН НА ЖЕТВАТА1

(Емануил П. Димитров „Златни ниви и бойни полета“. Поема в осем 
песни с пролог и епилог. София, 1929)

Още не е загаснал споменът за кървавия вихър, който вилнее над 
нашата земя през 1912–1918 г., още тежат на съвестта ни жертвите пред 
олтара на един възвишен идеал, още капки кръв бележат пътя на българ-
ската Голгота – и ето, един ратник2 на словото, Емануил П. Димитров, се 
опитва да оживи с поемата си „Златни ниви и бойни полета“ тоя спомен, 
като разкрие страници от ония паметни дни, когато подвигът на България 
биде увенчан с лавър и тръни. Поврат към време, за което мнозина не 
искат да си спомнят, към войната изобщо, и не само в нашата литература, 
но и в чуждата. До нас дори стигна славата на Анри Барбюса3, на Луд-
вига Рен4, на Ф. Лемана5, на Е. М. Ремарка6. Емануил П. Димитров не 
проправя в литературата ни път, непознат досега. Преди него стои Ст. 

 1 Отзив за поемата на Емануил Попдимитров „Златни ниви и бойни полета“. Текстът на 
Йоцов е публикуван в сп. „Отец Паисий“ и в него критикът се опитва  да контекстуализира 
творбата, като открои умелото съчетаване на повика на земята с идеята за жертвата, 
но критикува недообработеността на поемата, най-вече на езиково-стилово равнище, 
както и по отношение на усвояването на епическите модели (бел. ред.).

 2 ратник (остар.) – воин, войник (бел. ред.).
 3 Анри Барбюс (1873–1935) – френски белетрист и журналист. Вероятно тук Борис Йоцов 

има предвид романа на Барбюс „Огънят“ (1916), който тематизира Първата световна 
война, и за който писателят печели награда „Гонкур“ (бел. ред.).

 4 Лудвиг Рен (1889–1979) – немски писател. През 1928 г. написва романа „Война“, който 
е преведен на български език още през 1930 г. (бел. ред.).

 5 Фридрих Леман – немски писател. Води си дневник от участието във войната, който 
публикува през 1929 г. под заглавие “Wir von der Infanterie” (бел. ред.).

 6 Ерих Мария Ремарк (1898–1970) – немски писател. Вероятно тук Йоцов има предвид 
известния роман на автора „На Западния фронт нищо ново“ (1929) (бел. ред.).
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Чилингиров7 с „Песен на селяка“ и Кирил Христов8 с „Чеда на Балкана“, 
стои и Григор Чешмеджиев9 с романа си „Синовете на Балкана“. Отидем 
ли още по-назад, не можем да не спрем поглед на Пенча Славейков10 с 
неговата „Кървава песен“. Тия, които остават по-далеч от мътния поток 
на деянията и събитията, имат възможност да ги обгърнат с по-широк и 
дълбок поглед, могат да проникнат в тяхната прагматика и логика, намират 
сили да ги видят в по-пълна светлина и да ги подложат на по-правилна 
преценка. Но те невинаги носят свежестта на непосредните впечатления 
и наблюдения, трепетите и вълненията на сърцето, терзанията на 
съзнанието, мъдростта на личния опит. Често пъти най-честити са 
ония, които чакат да стихнат буйните вълни на деня, да сподавят в себе 
си лирика на лекия патос, да понесат в душата си преживяването като 
спомен. Всяка от посочените поеми, коя по-сполучлива, коя по-слаба, 
коя с повече творческа мощ или с по-бедно поетическо вдъхновение, коя 
дело на по-щедро или на по-скромно надарена личност, има своя история 
и своя съдба. Всички обаче имат обща, где по-силна, где по-незначителна, 
идейно-емоционална подкладка: преклонението пред хероичната стихия 
на българския национален характер, жадния устрем да се долови смисъла 
на събитията, които ни разлюляха като народ, склонността да се търси 
философията на нашата историческа действителност.

И Емануил П. Димитров, който от години чертае пътя си в литература-
та с неуморимо перо, се вълнува от въпросите на българската душа. Какъв 
смисъл се крие във войната изобщо, и по-определено във войната през 
1912–1913 г.? Той е доста отдалечен по време от нея, за да може по-мъдро 
да използува личния си спомен. Дори и нашите дни откриват общ образ 
за нея, хвърлили са немалко светлина, очертали са не един неин херой. 

 7 Стилиян Чилингиров (1881–1962) – български писател, поет и общественик. Завършва 
Софийския университет, специализира в Берлин и Лайпциг. Поемата му „Песен за селя-
ка“ (1914) е един от ранните му текстове, който бива отличен от Българската академия. 
Стилиян Чилингиров е много продуктивен автор, като пише не само за възрастна, но 
и за детска аудитория (бел. ред.).

 8 Кирил Христов (1875–1944) е български поет, известен със своята емоционално-
чувствена лирика, която публикува в стихосбирките „Песни и въздишки“ (1896) и 
„Трепети“ (1897). Известен е още със своята епическа поема „Чеда на Балкана“ (1928) 
и с мемоарите си „Затрупана София“ (1944) (бел. ред.).

 9 Григор Чешмеджиев (1879–1945) – български писател, журналист и литературен критик. 
Завършва Софийския университет, специалност „Право“. Сред произведенията му са: 
„Под облак” (1911), „Първи стъпки към властта“ (1920), „В навечерието на хаоса“ (1928) 
и др. Споменатият роман „Синовете на Балкана“ излиза през 1926 г. (бел. ред.).

 10 Пенчо Славейков (1866–1912) е един от най-известните български поети. Следва 
философия в Лайпциг, член и основен идеолог на кръга „Мисъл“. За кратко е директор 
на Народния театър и Народната библиотека. Неговите книги – „Епически песни“ 
(1907), „Сън за щастие“ (1906), „Кървава песен“ (1911– 1913), „На острова на блажените“ 
(1911) – повлияват поколения български поети. Боян Пенев се явява идеен наследник 
на Пенчо Славейков (бел. ред.).
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Виното в бъчвите на времето е вече прекипяло и избистрено – стига само 
поетът да може чрез него да развърне крилата на своето вдъхновение. Ди-
митров отправя взор назад, призракът на войната го тревожи, загадката 
ѝ го изменя. Каква е тя, загадката на кървавата сприя11? Той спасен от па-
триотичния възторг, не възславя войната, нито я оправдава външно, но я 
приема като трагична неизбежност. Основанията ѝ за него са ясни, после-
диците ѝ са ужасни, но той я приема като необходимо зло, щом нейната 
цел е свободата на българското племе. Но мисълта му не спира тук. Жадна 
да се домогне към философски анализ, тя пада изнурена12 в своя полет, 
и търси утеха във вярата на сърцето. Димитров не иска да бъде трезв 
философ на историята, какъвто е Толстой13 във „Война и мир“, не може да 
бъде изобразител както Гаршина14, Барбюса или Ремарка на кървавия ужас 
на войната или спокоен съзерцател и пластик като Йовкова15, не познава 
суровата ирония на Верешчагина16. Той зависи повече от сърцето си – и 
тук се крие жрелото17 на мистичната му концепция за войната, колкото и да 
не е разработена тя дълбоко. Вслушайте се по-съсредоточено в пролога и 
епилога на поемата. Нашият народ, според Димитрова, е свързал съдбата 
си със земната гръд. Позната мисъл – не само от „Кървава песен“ на 
Славейкова, но и от Антон Страшимирова18, Елин Пелина19, Йордан 

 11 сприя (диал.) – буря ( бел. ред.).
 12 изнурен (книж.) – изморен, изтощен (бел. ред.).
 13 Лев Николаевич Толстой (1828–1910) – руски писател и мислител, един от най-четените 

руски романисти в целия свят. Просветител, публицист и създател на религиозно-
етична концепция, наречена на негово име – толстоизъм. Номиниран е четири пъти 
за Нобелова награда за литература. Сред най-известните му произведения са романите 
„Война и мир“ и „Анна Каренина“ (бел. ред.).

 14 Всеволод Гаршин (1855–1888) – руски писател, поет и преводач. Произведенията му 
принадлежат към поетиката на реализма. Сред творбите му са: „Много късичък роман“ 
(1878), „Произшествие“ (1878), „Ординарец и офицер“ (1880), „Червеното цвете“ (1883) 
и др. (бел. ред.).

 15 Йордан Йовков (1880–1937) – един от майсторите на българския разказ, както го 
определя Искра Панова. Йордан Йовков дебютира с военни разкази, но най-вече налага 
името си със сборниците „Старопланински легенди“ (1927), „Женско сърце“ (1935) и 
„Ако можеха да говорят“ (1936) и др. (бел. ред.).

 16 Григорий Верешчагин (1851–1930) – руски писател, поет, етнограф и фолклорист. Го-
ляма част от художествените му произведения са публикувани посмъртно (бел. ред.).

 17 жрело (диал.) – извор (бел. ред.).
 18 Антон Страшимиров (1872–1937) – български писател и общественик. Автор на разкази, 

повести, романи, на народоведски проучвания, на пътеписи и очерци. Редактор на сп. 
„Наши дни“ (1921) и в. „Ведрина“ (1926– 1927). Сред известните му произведения са 
сборникът с разкази „Смях и сълзи“ (1897), драмите „Вампир“ (1902) и „Свекърва“ 
(1906), романите „Хоро“ (1926) и „Роби“ (1930) и др. (бел. ред.).

 19 Елин Пелин (псевдоним на Димитър Иванов Стоянов) (1877–1949) – един от най-добре 
познатите български писатели, известен е като „майстор на краткия разказ“, още автор 
на повести, хумористична проза и поезия, произведения за деца и др. Сред най-значи-
мите му книги са „Разкази“ (т. 1 и 2, 1904), „Под манастирската лоза“ (1936), „Пижо и 
Пендо“ (1917), „Ян Бибиян“ (1931) и „Ян Бибиян на Луната“ (1934) и др. (бел. ред.). 
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Йовкова. Син на земеделски народ, откърмен в средата на орачи и пасти-
ри, Димитров, излизайки от практическата философия на българския се-
лянин, би казал в стила на елинските йонийски философи, всичко е нива, 
или в духа на големия славянски мистик Отокар Бржезина20 – всичко зрее 
за жътва, всичко чака сърпа на Вечния стопанин. За Димитрова нивата е 
свят образ на живота. Тя никога не умира. На Божията нива човек е клас  – 
ето идва буря, дига се сърп  и жъне, за да се спастри21 семе за сеитба, за да 
се запази кълн за нов живот. Като клас и човек е обречен да бъде жертва. 
Такава е волята Господна. Това е оная света обреченост, която сякаш 
изкупва проклятието на човешкия род, но която носи и утеха, примирение, 
която ражда и трагичния оптимизъм на земята – клас е паднал, скътай22 
семето за сеитба. Кръговрат на живот и смърт, загатнат от Славейкова по 
внушение от Ницше23 в „Химни за смъртта на Свърхчовека“. Димитров е 
склонен да вземе за символ на изкупната жертва агнеца Божий, увличан 
повече от образите на християнската мистика. Чрез тая концепция се 
стига всъщност до оправдание на войната, до оправдание на злото, като 
необходимост, а по-нататък – до фаталистична покорност пред съдбата. 
Да бъде волята ѝ!

Съобразно с тая концепция, която Димитров не съвладява24 успешно 
със силата на мистически дълбоко чувство и на философски алчна мисъл, 
е построена и поемата в нейната действеност, образност и музикалност. 
Пролог, епилог и осем песни, това са рамките, в които се движи морна25 
поетическа мисъл. Рамките са добре свързани – и не само наглед. 
Отделните песни обаче не само че не са завършени – в смисъл че не 
представляват затворен самостоен кръг, но са и вътрешно разпокъсани. 
Не стига на Димитрова наслов за всяка песен, та слага такъв и на части 
от нея. Това се обяснява не само с лирическия темперамент на автора, 
но и с липсата на конструктивно въображение. Ако цялото има известно 
единство, то се дължи на суровия материал. Естественото развитие на 

 20 Отокар Бржезина (1868–1929) – чешки поет, прозаик, есеист, ключова фигура 
на чешкия символизъм и модернизъм. Поезията и есеистиката му обвързват 
модернистичната поетика с наследството на множество културни пластове от 
миналото. Свободният стих в неговите стихосбирки оказва изключително силно 
влияние върху по-късната чешка поезия. Автор е на пет поетични книги, които 
излизат в краткия период между 1895 и 1901 г. (бел. ред.).

 21 спастрям (диал.) – запазвам, заделям (бел. ред.).
 22 скътвам (диал.) – отделям настрана, запазвам (бел. ред.).
 23 Фридрих Ницше (1844–1900) – немски философ и филолог, особено влиятелен за кул-

турата и философията на ХХ век. Сред изследванията му са: „Раждането на поезията от 
духа на музиката“ (1872), „Несвоевременни размишления“ (1876), „Тъй рече Заратустра“ 
(1875) и др. (бел. ред.).

 24 съвладявам (остар.) – овладявам (бел. ред.). 
 25 морен (поет.) – уморен (бел. ред.).
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събитията подсказва и плана на творбата. Историята тук сякаш е работила 
вместо художника. Осемте песни са свързани в хронологична линия 
– село, под знамената, войната, Лозенград – Карагач, към Цариград, 
примирие и мир, към Македония, громол26, завръщане. Във връзка с вой-
ната Димитров замисля да разкрие кът от българското село чрез семей-
ството на поп Сребра от Малина. Главният композиционен проблем – да 
се свърже нишката на личното с масовото – остава неразрешен, и поемата, 
като постройка, е невъзможна. Личното е дадено главно, ако не и изклю-
чително, в пролога и епилога, а колективното – в осемте песни. Вътрешно 
връзката между първата песен и последната, предислова и послеслова, от 
една страна, и останалите шест песни, от друга, се постига чрез лицата, 
откъснати от родното село и завлечени във вихъра на войната – Боян, 
Андрей и Петър. В първата песен се вестяват в село Малина поп Сребро, 
тримата му сина, снаха му Анна, учителката Калина, влюбена в Бояна. В 
осмата: бурята е минала, всички се завръщат в Малина, само Петър на-
мира гроб в Македония. Така наистина се оправдава нагледа27 за войната, 
изразен, или по-право, загатнат и в наслова на поемата – „Златни ниви и 
бойни полета“. Но през времето от раздялата до завръщането плющят 
знамена, разгъват се армии, срещат се два вековни врага, решава се 
съдбата на народи. И Димитров иска да бъде верен на историята, назовава 
някои пълководци, наши и чужди, със собствените им имена, стреми се да 
възведе в хероичен образа на Радко Димитриева, следи грижовно развоя 
на борбите, но забравя малките херои от Малина. И Андрей, и Петър, и 
Боян се вестяват извънредно рядко, дори случайно, без да имат някакво 
особено отношение към действието на поемата. Те вече не са център на 
изображение, не са на преден план в замислената картина на войната, 
чрез тях не се изобразява ужаса на времето и трагедията на колектива. 
Връзката между света на „златните ниви“ и света на „бойните полета“ е 
само загатната. Само размислите и настроенията на Андрея, на Петра или 
Бояна, както и случайната среща в болницата между Калина и Бояна, не 
могат да скрепят частите на цялото, да постигнат единството на творбата. 
Като си спомнеше за „Херман и Доротея“ на Гьоте28, Димитров, изли-
зайки от пролога, епилога и първата песен, би могъл да ни даде хроника 
на един живот, над който минава буря, за да тръгне пак по своя уречен 
път. А тая грешка в постройката, градена без достатъчно философско ос-

 26 громол (остар.) – разгром (бел. ред.).
 27 наглед (рядко книж.) – виждане (бел. ред.).
 28 Йохан Волфганг фон Гьоте (1749–1832) – немски поет, белетрист и философ. Оставя 

богато литературно наследство, а сред творчеството му се открояват поемата „Херман 
и Доротея“ (1798), драмата „Ифигения в Таврида“ (1787), романите „Вилхелм Майстер 
– години на учение“ (1796), „Вилхелм Майстер – години на странстване“ (1807–1821) 
и др. Особено популярна е неговата трагедия „Фауст“ (1831) (бел. ред.).
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мисляне на готовия материал, е почти гибелна за поемата като поетиче-
ски организъм, като се знае тук характерът и цената на художествения 
постиг29. Димитров няма хиперболично въображение, не може да бъде 
визионер30, нито дори пластик, за да обгърне в широки платна войната. 
Нито пък е майстор на скицата, на анекдота или сцената, за да ни внуши 
никакво свое дълбоко чувство или смислено и мъдро наблюдение. Нито 
пък е обладан от пророческо вдъхновение, за да ни изрази динамиката 
на един ураганен живот. Той рабски следи развоя на „операциите“, без да 
бъде пълен и обективен в подбора на бойните водачи, стреми се да ги оп-
ише „вярно“, без да се съобразява с цялото – и дава обикновени „релации“ 
на сраженията, които не можете да възприемете с въображението си, ако 
нямате на ръка военна карта. Изглежда, Димитров зависи, ако не от своя 
спомен за войната, то от някой косвен извор – фактическо изложение на 
Балканската война. Като поетическа хроника на тая война шестте песни 
от „Златни ниви и бойни полета“ могат да се четат. Но ако не са тия ли-
рически апострофи, отклонения и пасажи, ако не са тия копнежи на хе-
роите по родната нива, някои живи описания на природата, ако не е тая 
присъща на поета топлота в израза – целият разказ за развоя на войната 
би бил досаден и излишен. В него има повече лирическо изкуство. Нека 
не се забравя, че разказът не е воден умело, че не може да заинтригува 
– чрез положения, лица, състояния. Погрешният път, що подхваща Ди-
митров от втора песен, изоставяйки отправната точка от пролога, за да се 
върне към нея в осмата, е толкова повече за осъждане, като се знаят ония 
надеждни възможности за цялостния успех на цялото, които се крият в 
предислова и послеслова, в първата и осмата песен, както и в ония части 
от останалите песни, гдето се разкрива някой битов момент, някоя кар-
тина из селския живот, някое душевно състояние, стаило в основата си 
преживяване от по-примитивен характер. Нека си спомним за „Бивак“ 
и „Сън“ във втора песен, за „Болница“ и „Бъдни вечер“ в шеста, „Към юг“ 
и „Примирение“ в седма. Тъкмо тия места свързват първа и осма песен 
с останалите, заключени между тях, песни. Те показват где е трябвало 
да насочи своето вдъхновение Димитров – в идилията на мирния селски 
живот. Копнежът за земята, за родната нива у българския воин, е добре 
познат като психологично преживяване в нашата литература. Не Иван Ва-
зов31 ли го подчерта в стихотворението си „Буйните нивя“ и нали Йордан 
Йовков го разкри в „Земляци“? Писмото на Петра до баща му, характерно 

 29 постиг (диал.) – резултат (бел. ред.).
 30 визионер (от фр. книж.) – човек, който вижда напред в бъдещето (бел. ред.).
 31 Иван Вазов (1850–1921) е виден български поет и писател. Автор е на някои от най-зна-

чимите за формирането на националното ни самосъзнание произведения, сред които са 
одите от „Епопея на забравените“ (1881), повестите „Немили-недраги“ (1881), „Чичовци“ 
(1885),  романът „Под игото“ (1894) и др. (бел. ред.).
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за случая, загатва за друга връзка между двата свята – на мир и на война. 
Ето в тая свята всеотдайност на нивата, на труда, на любовта, на която 
са носители малките херои на поемата, лежи религиозното преклонение 
пред живота у Емануила П. Димитров. Затова и женската ласка и 
майчинската любов, като извори на живота, са възсъздадени с нежност и 
топлота. Картините на сеитба и на жетва, чувствувани от Димитрова като 
символично, не само са свежи жизнени, верни и правдиви, но смислени 
и оправдани с оглед към замисъла на творбата. Я краят на епилога, гдето 
дългът към живота е схванат в религиозна светлина, като вечна сеитба 
на нивата Господна, е не сама апология на земната любов, на вярата в 
живота, света и Бога, но и оправдание на идеята за войната. Освен това, 
загатване за творческите възможности на автора: като излезе от познатата 
идеализация на българския селски живот, да постигне не само неговата 
идилия, да прозре душата му чрез бита, но и да вникне във философията 
на жертвения му подвиг. Езическият култ към земята и християнският 
култ към жертвата за изкупление би трябвало да се анализират върху 
фона на селския бит в техния мистичен брак. И ако Димитров прави опит 
да вплете тук евангелски, библейски мотиви, би могло да се съжалява, 
че не ги разработва по-смело, по-свободно и по-често. „Бъдний вечер“ и 
„Коледари“, едни от светлите моменти в поемата, биха били за тях богата 
канава32.

Раздвоението, което се чувствува толкова определено в замисъла 
и постройката на творението, се долавя и в обрисовката и характера на 
лицата. Нито един образ на борец, на воин. Лишен от по-голяма дарба за 
превъплъщение, Димитров не смогва да разкрие поне схематично лика 
на Радко Димитриева, на Мухтар паша и др. Дори Андрей, Петър и Боян 
са съвършено бледи като бойци. Ако имаме за тях що-годе представа, 
то се дължи на умението, с което авторът ни ги разкрива като люди на 
мирния труд. Люди на мечтата, на бляна, на копнежа – те отразяват 
субективизма в характеротворното изкуство на Димитрова. Боян, който 
иска да бъде деец на плодната нива, на мирния труд, е изобразен не в своя 
подвиг, не в активната си природа, а само в своята мечта, в своя младежки 
устрем. Дори и поп Сребро, който на пръв поглед се откройва като човек 
на практическия живот, е синтез между мечта и действителност, мисъл 
и дело. Субективизмът на Димитрова се изявява най-открито в образа 
на Анна, наред с образа на поп Сребро, по-ценния образ в поемата. Ако 
Калина, идеалният образ на селската учителка, макар и разкрита чрез 
деяния повече, остава суха и схематична, слабо индивидуализирана, то 
Анна е кротка и прелестна като мадона, макар и бездейна, макар и като 
майка и съпруга да не е нов образ в нашата литература – загатнат е в 

 32 канава (от фр. прен.) – основна тема, идея (бел. ред.).
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„Пиян баща“ на Ил. Р. Блъскова, обрисуван е вещо в „Ралица“ и „Бойко“ 
на П. П. Славейков. У Димитрова тя има своя багра, своя хубост. След 
образа на свещеник килийник в „Под игото“ на Вазова, на свещеник 
бунтовник в „Кървава песен“ на Славейкова, на религиозен мечтател в 
„На сон грядущим“33 на Илия Иванов-Черен34, Емануил П. Димитров ни 
дава образ на свещеник орач със смислено символно значение. Изглежда, 
че средата на Груинци, родното място на поета, носи своя дъх в първата 
песен на поемата и в образа на поп Сребро. Образът на старата майка е 
не само бледен, но и твърде обикновен. Опитът да се индивидуализират 
тримата братя – Боян като изповедник на подвига и на светлата вяpa в 
живота, Андрей като скептик и философ на живота, Петър като носител 
на първично чувство към земята и на идеята за жертвата – не е съвършено 
безуспешен. За Донча и Милча е излишно да се говори. Ако в поемата са 
загатнати два образа от стойност за нашата литература, то останалите 
имат цена и смисъл само за творбата. Димитров не използува всички въз-
можно да обрисува или да задълбочи образите на херои. Той се страхува 
да си постави по-сложни психологични задачи, не се грижи да обогати 
похватите за изображение и за характеристика, да излезе от своята лич-
ност и да се вживee в чуждия мир в друга съдба. Не се опитва дори да ги 
осмисли с оглед на концепцията си за живота, прокаран в поемата не тъй 
мощно, както би трябвало да се очаква, и с архитектониката на своето 
дело. Тия лица, които са едничките му постижения, са слабо очертани в 
духа на събитията, тъй като не е проследена или незначително е засегната 
относбата35 им към бурята, която вилнее на юг, която стига и над техния 
дом. Композиционно, поставайки село Малина като една от победите 
на сръбската армия, Димитров постига успех, но не го използува, за да 
съчетае лицата си по-живо с ужаса на войната. По-честит е, когато ги 
прави носители на свои възгледи и идеи и когато ги вчленява36 в общия 
идеен ритъм на поемата. Поп Сребро е тоя, който е стопанинът на живота, 
мъдрецът, който cee житното зърно в земната гръд и словото Божие в 
човешката душа – той е хероят на бъдещето, не със своята професия, а 
с истината, що носи в себе си, с религията на мечтата и на подвига. Анна 
е тая нива, която ражда, за да бъде жъната – страдната весталка37 на 

 33 На сон грядущим (църкслав.) – Преди лягане за сън. В православното богослужение – 
цикъл вечерни молитви (бел. ред.).

 34 Илия Иванов-Черен (1880–1912) – български писател, автор на разкази, който умира 
по време на Балканската война. Произведенията му са събрани в посмъртно публику-
вания сборник „Светлина от Изток“ (1926), за който Борис Йоцов пише рецензия, вж. 
в настоящия том (бел. ред.).

 35 относба (остар. рядко) – отношение (бел. ред.).
 36 вчленявам (остар.) – присъединявам, вписвам (бел. ред.).
 37 весталка (от лат.) – жрица на богинята на домашното огнище Веста; използвано в зна-

чение на пазителка.
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живота. Петър е изкупната жертва, чието безсмъртие започва от гръдта 
на Анна. А Калина и Боян, в чиято любов се предчувствува зачатието на 
ново битие, е нивата, която зрее и чака Божията благодат. Не напразно 
поемата завършва със сеитбата на поп Сребра – сеитба на нови надежди и 
на нова радост. Не случайно тоя край напомня края на „Песен за селяка“ 
от Ст. Чилингирова. Там, в „Песен на селяка“, останалият с една нога воин 
пори черната земя, а след него вярната му дружка сее. И там, и тук вярата 
на хероя отразява и скрития смисъл в поемата.

И в езика, и стила си, и в стиха си Емануил П. Димитров остава верен 
на себе си, на своя дар, на своите увлечения и грешки. На езика и стила у 
него е господар поетът, но не и художникът. Не използува преднамерено 
езика като материал за поетически стил, който трябва да бъде в хармония 
с вътрешния строй на творението. Не го използува за характеристика 
на лицата, за индивидуализация на фигурите, за израз на идеите и 
настроенията, най-после – за да подчертае по-ясно присъствието на 
личността си в поемата. Един реализъм и натурализъм, дори в езика, на 
който не са чужди у нас Пенчо Славейков и Кирил Христов, би могъл 
да освежи не само речта, но и някои фигури, някои сцени, някои идеи. 
Тоя реализъм би намерил хубав израз в характерни за селото поговорки 
и пословици. А психологията на професията би спечелила не малко с него 
уместен и засилен архаизъм в речта на поп Сребра (нека си спомним 
Вазовия Йеротей в „Под игото“), умерен провинциализъм в езика на 
старата майка, варваризъм в някои обрати на Калина и пр. не би бил 
без значение за художествената пластика. А излишните варваризми при 
описанията на боя, неправилните изрази като „два пълководца“, „да 
падне в душата семе на труд и любов зарад мирна победа“, „български 
воин“ или „нехайни противник“ (прилагателните със съкратен член 
без й, по подражание на Т. Траянова38) и пр., както и насилен на места 
словоред, поради технически изисквания, показва, че и в една по-голяма 
поема, гдето умората коварно дебне, е необходима по-жива грижа към 
езика, особено когато поетическият характер на делото не търпи и най-
нищожната нехайност. Речта не винаги е изискана и не винаги е строена 
с оглед на моментите и сцените в поемата. Ако чрез умерената инверсия 
е спазен нейният естествен ток39; ако чрез сполучливи сравнения и епи-
тети (не веднъж повтарящи се безсмислено на различни места), някъде 
с по-широк епически размах, в омировски стил – свежи и прекрасни, 

 38 Теодор Траянов (1882–1945) – български поет и първи български символист според 
критика Иван Радославов. Участва в редактирането на сп. „Хиперион“ (1922–1931) 
Сред известните му книги са: „Regina mortua“ (1909); „Химни и балади. Избрани сти-
хотворения. 1902-1909“ (1912), „Български балади“ (1921) , „Песен на песните“ (1923), 
„Пантеон“ (1934) и др. (бел. ред.).

 39 ток (рядко) – течение (бел. ред.).
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дава моментна пластика, сити, сочни краски, ако чрез находчива мета-
фора успява да изрази неясни чувства, неопределени настроения, да за-
гатне за мистичната си представа за живота и смъртта, то с немощната 
си хипербола и с бедната си персонофикация40 и метонимия41 не смогва 
да изрази екстатичността42 на своето чувство, динамиката на една рядка 
действителност, духа на едно страшно време. Димитров е силен със своя 
еротизъм, нагъл и романтичен, в някои усети от по-низш характер. Затова 
обонянието му, както и виталното му чувство, се налагат добре в речта му. 
Сластна е тая реч, когато изнася образа на Анна, на Калина, на пролетта, на 
влажната земна гръд. Но е безсилна пред кървавия порой на войната, пред 
тайнствените бездни на битието, пред реалния лик на живота. Спасява я 
неведнъж нейният лиризъм. – Че Димитров не се е замислил по-дълбоко 
върху възможностите на речта като средство за по-съвършен израз с оглед 
на цялата си постройка, говори еднообразният ѝ размер. Амфибрахият43, 
четиристъпен, без определена цезура44 и с женска ударност в края на 
стиха, придава напевност, плавност на мелодията, но невинаги е удобен, 
когато е необходимо да се изрази по-силно движение. И П. П. Славейков, 
и Ст. Чилингиров, и К. Христов предпочитат ямба45. Димитров прибягва 
към сложен размер и постига в първа и осма песен, до известна степен, 
нещо от хубостта на хекзаметра46. Наистина на вътрешната ритмична 
еднообразност отговаря и външната. Най-малко е работено над стиха. 
Доста често чуваш не мерена, музикална и поетична, а беззвучна, изтрита 
прозаична реч. Димитров дори не се е опитал да избегне някой мъчителен 
зев47 и някое тракащо „тата“, от което чуждият слух не- веднъж се е 
дразнел, а безмилостният съдник винаги се е надсмивал над българския 
език. Тъй е, суров материал, суров, необработен стих, би казал някой. 
Грехът на Емануила Димитров все пак не е толкова голям.

 40 персонификация (от лат. литер.) – олицетворение (бел. ред.).
 41 метонимия (от гр.) – вид тропа – въз основа на съществуваща вътрешна връзка между 

два предмета името на единия означава другия предмет (бел. ред.).
 42 екстатичност (рус.) – екстазност (бел. ред.).
 43 амфибрахий (от гр. поет.) – трисрична ритмическа стъпка с ударение на средната сричка 

(бел. ред.).
 44 цезура (от лат. поет.) – кратка пауза в стих, обикновено по средата на дълъг стих (бел. 

ред.).
 45 ямб (от гр. поет.) – двусрична стихотворна стъпка с ударение на втората сричка (бел. 

ред.).
 46 хекзаметър (от гр. поет.) – в античното стихосложение – шестстепенен размер на стих, 

на който са написани Илиада, Одисея и др. (бел. ред.).
 47 зев (езикозн.) – свободен проход на въздуха при последователно артикулиране на два 

гласни звука вътре в думата или между две думи, при които устата остава отворена (бел. 
ред.).
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Всеки би се запитал: поема във време, когато най-малко се пишат и 
четат поеми? Футуризъм48, експресионизъм49, имажинизъм50, зенити-
зъм51, урбанизъм, поетизъм, конструктивизъм, свърхреализъм, попули-
зъм52 и пр. и пр. – от 1912 г. насам различни посоки в изкуството. Разбира 
се, не в нашето. И ето – Емануил П. Димитров, който се изяви в литера-
турата ни още преди Балканската война, остава като поет такъв, какъвто 
го знаем от ранната му сбирка „Сънят на любовта“. В своето творческо 
развитие не търси нови европейски посоки, не познава бавни преходи, 
нито главоломни завои, макар и неведнъж да е изменял на себе си, да се 
е увличал от настроенията на деня. И със „Златни ниви и бойни полета“ 
той котви53 не само в своето досегашно поетическо творчество, но и в 
българската литературна традиция изобщо. Това личи и от влиянията и 
реминисценциите от Ивана Вазова (срв. „Опълченците на Шипка“ или 
„Новото гробище при Сливница“ с „При войските“ и „Братски могили“ в 
песен четвърта и пета), от Пенча Славейкова (срв. „Коледари“ и „Кървава 
песен“ – описанието на потона54 в първа песен, с „Коледари“ и „Килимът 
на живота“ в песен шеста), от Адам Мицкевича55 (срв. „Акермански 
степи“ в „Кримски сонети“ и „Алпухара“ в превода на Вазова с „Кола 
като лодка сред тях се люлее“ в „Тракийски полета“ и „И будеше хора в 
села и градища“ в „Мобилизация“ от втора песен), от Н. В. Гогол56 (срв. 
началото на „Тарас Булба“ и първа песен от „Златни ниви. . .“), от Ст. 
Чилингирова (срв. „Епилог“ в „Песен за селяка“ и „Епилог“ у Димитрова), 

 48 футуризъм (от лат.) – течение в изкуството и литературата, възникнало в началото на 
XX в., което отхвърля реализма и традициите на старото изкуство и се опитва да създаде 
нов стил (бел. ред.).

 49 експресионизъм (от фр.) – направление в изкуството в първите десетилетия на XX 
в., което провъзгласява пълна свобода на творческата личност, без да се съобразява с 
каквито и да било естетически норми и принципи (бел. ред.).

 50 имажинизъм (от англ.) – литературно направление, възникнало в Англия в навечерието 
на Първата световна война, което отрича идейността в творчеството и откъсва 
художествения образ от съдържанието (бел. ред.).

 51 зенитизъм – авангардно направление в хърватската и сръбската литература в началото 
на 20-е години на XX в., чиято трибуна е сп. „Зенит“ (бел. ред.).

 52 Тематични и концептуални области, в които се разгръща авангардът от годините около 
и след Първата световна война (бел. ред.).

 53 котвя (рядко вм. закотвям се) – стоя на едно и също място (бел. ред.).
 54 потон (остар. диал.) – таван (бел. ред.).
 55 Адам Мицкевич (1798–1855) – класик на полската литература, един от т. нар. трима големи 

полски поети-пророци на Романтизма. Деец на полското националноосвободително 
движение. Увлечен по мистиката и окултното. Автор на „Пан Тадеуш“, „Задушница“, 
„Кримски сонети“ (бел. ред.).

 56 Николай Гогол (1809–1851) – виден руски писател и драматург. Живее дълги години в 
Германия, Швейцария, Франция, Австрия, Чехия, Италия. Известен с произведенията 
си „Вечери в селцето край Диканка“, сборника „Арабески“ (в който са публикувани ня-
кои от най-значимите му белетристични творби), пиесата „Ревизор“, романа „Мъртви 
души“ (1842) и др. (бел. ред.).
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от Димчо Дебелянова57 (срв. неговата „Тиха победа“ и „Примирение“ 
в седма песен), от Елин Пелина (срв. изобщо отношението на селянина 
към домашния добитък, към вола, у него и у Димитрова), и пр. Колкото 
и да не изненадва, с оглед към неговото развитие и към развитието на 
българската литература, и по-определено – на поемата като литературен 
вид, Емануил П. Димитров прави опит, несъвсем без значение, да 
обгърне един момент от нашата историческа действителност. Трябва 
да се съжалява, че той не е имал търпение да подложи на по-грижлива 
обработка делото си. Проучване грешките и достойнствата на поемите у 
нас преди неговата, както и едно по-дълбоко запознаване с похватите на 
изображение у добре известни баталисти58, и по-тънко вникване в наша-
та, и в славянската изобщо хероична песен, в „Слово о полку Игорове“59, 
в “Smrt Small-age Čengica” на Ив. Мажуранчича60, в „Горски Виенац“ на 
Петър Петровича Негош61, в “Раn Tadeusz” на А. Мицкевича биха били 
от значение за по-сигурния успех на поемата. Пенчо Славейков работи 
около двадесет години над своята „Кървава песен“ – и пак не постигна 
това, което замисляше. Нима примерът на големия поет не би бил от 
полза за Емануил П. Димитрова? Дали нямаме основание да очакваме, че 
една добре подготвена ръка, ръка на недоволен от работата майстор, ще 
излее щедро любовта си над „Златни ниви и бойни полета“? Да не творим 
само за днес, но и за утрешния ден!

 57 Димчо Дебелянов (1887–1916) – български поет. Ранните му стихове са издържани 
в стилистиката на символизма. В последните си произведения, писани на фронта, 
се вижда оттласкване от тази поетика. Приживе няма публикувана книга. Неговата 
стихосбирка излиза по инициатива на приятелите му – Д. Подвързачов, Н. Лилиев и 
К. Константинов – „Стихотворения“ (1920) (бел. ред.). 

 58 баталист (от фр. изк.) – художник или писател, който разработва сюжети с военни 
битки (бел. ред.). 

 59 „Слово о полку Игореве“ – словесен паметник на старата руска култура. Според изсле-
дователите той е от XII век. В изписването на Йоцов има типографска неточност (бел. 
ред.).

 60 Иван Мажуранич (1814–1890) – виден хърватси поет. „Smrt Small-age Čengica“ е епи-
ческа поема, която авторът публикува през 1846 г. (бел. ред.)

 61 Петър II Петровича Негош (1813–1851) е виден черногорски поет и княз. Сред из-
вестните му произведения са: „Лъч от микрокосмоса“, „Лъжливият цар Шчепан“ и 
споменатото от Йоцов „Горски венец“ (бел. ред.).
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Отец Паисий: Обществено-културно-политическо списание,  
Год. III, 1930, № 9, с. 131-136

ПОЕЗИЯ НА ПРЕДОСВОБОЖДЕНСКАТА РОМАНТИКА1

(Ан. Каменова. Харитининият грях. София, 1930)

Отдавна не е изстъпвал2 автор в литературния ни живот като  Анна 
Каменова. Някои нейни творби в „Златорог“ бидоха забравени.3 А 

нейните статии и бележки, издаващи вкус и култура, слабо загатваха за 
творчески дар. И ето – сега, за ужас на призвани и самозвани – роман! 
Български роман от жена, при това от такава, за която мнозина, знаещи 
духовния ѝ строй, биха помислили, че е чужда на нашата действителност, 
че не познава нашия живот – дълбоко и проникливо. Още повече, когато 
тя изобразява българския провинциален свят. Не бива обаче да се забравя, 
че наблюдателният, пред когото се открива среда, далечна или различна от 
неговата, лесно може да долови нейните характерни особености, типични 
отношения, оригинални прояви. Нека си припомним, че и родословният 
корен на авторката отвежда към тоя свят. И че неведнъж е черпила от 
него впечатления и преживявания. Важното е, че тя се издига над него, 
има сили да го съвладее и да го пресъздаде творчески.

Как е възникнал нейният роман? Нямаме преки посочвания, за да 
можем правилно да съдим началния момент на неговия зародиш. Но 
той сам достатъчно може да ни насочи, излизайки главно от неговата 
постройка и разработка, към анализ, към изяснение, което води към 
правилна преценка. Индивидуалният момент в творческия процес тук е 
ясно изразен. Преди всичко – в концепцията. Българската провинциална 
действителност е схваната естетически, с багра от лек английски хумор. 
Тя е възпроизведена предимно зрително, в сянката на поетическо 

 1 Това е отзив на Борис Йоцов за първия роман на Анна Каменова „Харитининият грях“ 
(1930). Критикът определя творбата като едно от завованията в жанра за националната 
ни литература, макар че не пропуска да отбележи недостатъците на текста по отношение 
на структурата, историческата мотивация и персонажната система. След този роман 
авторката пише още „Градът е същият“ (1933) и „Пет момичета“ (1938) (бел. ред.).

 2 изстъпвам (разг., диал.) – излизам напред, изправям се пред, заставам (бел. ред.).
 3 Вж. например „Хуморът на безхуморните“ („Златорог“, 1929) „Верона. Пътни 

впечатления“ („Златорог“, 1930) и др.
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съзерцание, бихме казали, през бляна на Пенча Славейкова. Затова тя не е 
толкова идеализирана, колкото естетизирана. Съзерцанието предполага 
или изисква вътрешно усредяване и углъбяване, ведрина на душевния 
хоризонт, чистота и мъдрост на погледа. Светът бива възведен към 
личността, той не се налага тиранично на съзнанието, а се остава да бъде 
изкористен4, с оглед на определен план. В подбора на известни моменти от 
него, в тяхната композиция и стилизация, в подвеждането им под властта 
на творческа идея личи вече суверенна воля. В единството на погледа, 
чувствуван като топла ласка в духа и съдържанието, се таи поетическият 
чар на романа. Нещо повече, бихме добавили, тоя поглед оживява 
материала, представя ни го до известна степен творчески пречистен 
и съвладян. Стремежът да се даде външна художествена разработка, 
да се постигне единство между вътрешен и външен стил, сподавя на 
места непосредните творчески извори, дава простор на тънка, изискана 
литературност. Безвкусието и глупостта, които са свили гордо полог5 в 
някои наши романи, тук са изгонени най-немилостиво. Литературност, 
литературност! Где да я имахме повече в художественото ни творчество! 
Че в най-лошия случай, дори и когато зад нея се крие бездарност, тя го-
вори, че има воля за творба, за изкуство, за власт над градиво, за победа 
и там, гдето най-малко можеш да я очакваш. Анна Каменова има вкусова 
култура, не един роман на велик майстор е минал през нейна ръка, не едно 
чуждо съкровище е обогатило нейния дух.

Не така гледа Каменова на изобразяваната действителност, когато иска 
да я подложи на преценка. Тя носи в душата си благата на големия град. 
Тя знае града като образ на европейска култура, като образ на живот, 
чиито вълни едвам стигат до столицата. Градът на бързия живот, на ми-
молетните впечатления, на напрегнати воли и морни нерви, на каменните 
въглища, бензина и парфюма, на радиото, аероплана и цепелина... А пред 
погледа ѝ се открива свят, изостанал стопански, нравствено и културно, 
но честит в идиличната си самодоволност – муден, безволен, мечтателен. 
Каменова се слага над него, стои извън него и му праща блага или иронична 
усмивка. Тя няма ясна, пряма относба6, когато трябва да разреши въпроса 
за неговата етична и практична стойност. Нейната творческа обективност 
не ѝ позволява да изяви определено симпатията си към него, нито пък 
да ослави живота, чийто пулс отразява духовното ѝ битие. Двата свята, 
затворени в романа ѝ, макар и не като две непримирими стихии, говорят 
не само за контрастно гледане, но и за двойственост в цялото творение, 
дори в самата ѝ природа. Европейският ѝ рационализъм може да не я 

 4 изкористен (разг.) – употребен, използван с някаква цел (бел. ред.).
 5 полог (диал.) – място, където мътят някои домашни птици, гнездо (бел. ред.).
 6 относба (остар.) – отношение (бел. ред.).
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прави феминистка, но я създава достатъчно критична, за да отхвърли 
един застарял стил на живота, за да възвеличае, скрито, завоеванията на 
човешкия дух. Но срещу разума у нея роптае сърцето. Емоционално, тя 
съчувствува на един живот, на едно време, на едни люди7, които си оти-
ват. У нея сякаш долавяте безпокойствата на модерния човек: от една 
страна, – възслава на цивилизацията, на техниката, а от друга, – стремеж 
за възвръщане към примитивния свят, за който възвъпи8 преди век Русо9. 
Безпокойства, за чийто метафизичен трагизъм ни загатва Карел Чапек10 
с прославената си драма „R. U. R.“. Искате ли да окачествите по-общите 
възгледи на авторката, не можете да не кажете: колкото е консервативна, 
толкова е и либерална. Излезе ли се обаче от вложената в творението 
проблематика, погледът ѝ към двата свята трябва да се формулира по-
инак: синтез между вчера и днес, минало и сегашно, между две начала – 
мечтателно и дейно. Макар че на известни места в романа е подчертано 
високомерна, аристократична преценка на света, който е главен предмет 
за изображение у нея. Тая преценка се долавя както в снизходителната 
ирония, така и в нескриваната радост от собствената концепция.

В какви рамки на време Каменова слага своя роман? Где е неговото 
местодействие? Погледне ли се културно-исторично, ще трябва да се 
признае, че времето, към което свежда главни и несъществени събития, е 
дадено в светлината на една стилова хиперболизация. Това се чувствува 
колкото от вътрешния живот на романа, толкова и от случайни външни 
подсказвания. От една страна, се казва, че се прави дар на хероинята „Сьн 
за щастие“ на Пенча Славейкова11 (който е библиографски осведомен, ще 
каже, значи – след 1907 г.), а от друга, говори се за някаква си екскурзия до 
Египет, уреждана в София (който е вестникарски начетен, ще каже, значи 

 7 люди (книж., остар.) – хора (бел. ред.).
 8 възвъпия (книж., остар.) – възкликна, надам вик (бел. ред.).
 9 Жан-Жак Русо (1712–1778) е френски философ, писател и музиколог, чиито текстове 

оказват сериозно влияние върху Просвещението и Романтизма в Европа. Автор на 
произведенията „Емил, или за възпитанието“ (1762), „Изповеди“ (1762) и др. Застъпва 
широко тезата, че в „природното си състояние“ човекът максимално разгръща потен-
циала си (бел. ред.).

 10 Карел Чапек (1890–1938) – чешки прозаик, автор на театрални пиеси, романи и разкази, 
дългогодишен редактор и колумнист в авторитетния ежедневник „Лидове новини“. 
Дебютира като поет и превежда на чешки език модерна френска поезия („Зоната“ на Г. 
Аполинер и др.) в антологията „Френска поезия“ (1920). Придобива световна известност 
след превода на английски език на драмата му „R. U. R.“, чиято премиера е през януари 
1920 г. в Националния театър в Прага. Умира при неизяснени обстоятелства, които до 
днес са предмет на разследвания и мистификации, а кончината му предизвиква социален 
шок поради загубата на високо ценен публичен авторитет (бел. ред.).

 11 „Сън за щастие“ е книга с лирически миниатюри на Пенчо Славейков. Първото ѝ из-
дание е през 1907 г., както споменава Йоцов, но впоследствие е преиздавана през 1915 
г., 1916 г. и след това. В романа героинята получава книгата като подарък (бел. ред.)
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– след 1918 г., когато дигна знаме Българският морски сговор). Долавяте, 
че се изобразява животът на българската провинция след громола12 при 
Добро поле.13 Оправдан ли е тогава тоя образ на българския дребен 
свят у Каменова. Като индивидуален образ – той може да бъде търпим. 
И отричан. Авторът е свободен да вижда така и инак. Погледне ли се 
исторически с оглед „творческия постиг“, не може да не се признае: при 
прочита на романа имате чувство, че се пренасяте в свят, който може да се 
сведе само към стила на предосвобожденската романтика. И ако авторката 
би прозряла тая особеност, сигурно би възвела по време романа оттатък 
Шипка. Обаче старата романтика в обществения живот е свила гнездо и 
днес още в някои малки, откъснати, забравени сякаш градове – но все 
пак умираща. Ето тази романтика (нека се разбира в по-широк смисъл) 
долавя бодрото око на Каменова. И за да ѝ даде определен израз, тя 
хиперболизира – и в концепцията, и в изображението. Така ще си обясним 
и връзката на романа с литературната традиция. Умиращата романтика 
свързва Каменова с Ил. Р. Блъскова14, с Л. Каравелова15, с Ив. Вазова16 – 
със „Злочеста Кръстника“, с „Българи от старо време“, с „Чичовци“, дори 
и с „Под игото“. Сега можем да посочим един от изворите за поетическата 
сила на романа. Открива се като че ли забравена родина, буди се заспал 
спомен, зазвънява струна на заспал блян. Трябва само да се съжалява, 
че колоритът на времето не е толкова ярък, както би могло да бъде. 
Дължи се, може би, на страх от прехвалена хиперболизация. Тоя страх 
би изчезнал, ако се вземеше за обект на изображение действителността 
преди Освобождението. Но тогава не би се постигнал контрастът между 
старо и ново? Не. Възможности за контраст има и тогава. Да си спомним 
само по-добре образи и състояния – поне у Каравелова или Вазова. 

 12 громол (книж.) – грохот, трясък, преносно погром (бел. ред.).
 13 Става въпрос за поражение на България в битка, състояла се на 15 септември 1918 г. 

на платото Добро поле в Македония срещу сръбската и френската армия (бел. ред.)
 14 Илия Р. Блъсков (1839–1913) е български писател от годините на Възраждането и 

първите следосвобожденски десетилетия. Най-известен е с белетристичните творби, 
които и Йоцов споменава в разглеждания отзив – „Изгубена Станка“ (1865) и „Злочеста 
Кръстинка“ (1870), „Пиян баща убиец на децата си“ (1879) (бел. ред).

 15 Любен Каравелов (1834–1879) е български поет и писател от годините на Възражда-
нето, борец за освобождението на България. Учи в килийно училище, после в учили-
ще на Хр. Пулеков, а през 1850 г. заминава за Пловдив, където посещава училището 
на Найден Геров. Две години се образова в гръцко училище, по-късно посещава и 
лекции в Московския университет. Пише белетристичните творби „Войвода“, „Неда“, 
„Българи от старо време“, „Хаджи Ничо“, „Маминото детенце“ и др. Редактира r rpodld 
в. „Свобода“ (1869–1873), а през 1873–1874 заедно с Христо Ботев списват в. „Незави-
симост“ (бел. ред.). 

 16 Иван Вазов (1850–1921) е виден български поет и писател. Автор е на някои от най-зна-
чимите за формирането на националното ни самосъзнание произведения, сред които са 
одите от „Епопея на забравените“ (1881), повестите „Немили-недраги“ (1881), „Чичовци“ 
(1885), романът „Под игото“ (1894) и др. (бел. ред.).
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Изглежда, авторката не се е замислила по-дълбоко върху своята диагно-
за на българската провинциална действителност, върху възможността за 
по-свежо изобразена нейна психология и социология. Това най-добре се 
схваща в безпочвеността на романа. Все пак тя не е пълна. Дължи се на 
страх от реализъм, на стремежа да се скрие зависимостта от градивния 
материал, да се създаде илюзията за нов, претворен мир. Кой край, кое 
място е предмет на внимание в романа? Нито пейзаж, нито бит, нито 
говор не издават строг облик. Има само външни загатвания (Арнаут-
ски шавари, Плачливи камъни, свети Пантелей17). Тия, които са от Коп-
ривщица, се досещат, че събитията се развиват в родния им град. Пенчо 
Славейков, напълно в патетичния дух на своята поема „Кървава песен“18 
сложи като център на паметно историческо събитие – Каменград. Но 
зад Каменград всеки образован, дори и необразован, българин, поради 
исторически асоциации, чувствува, че се крие добре познат подбалкански 
град. Копривщица, изрично посочена в романа, би могла да бъде изобра-
зена с по-големи реалистични подробности.

Животът на Копривщица привлича Анна Каменова преди всичко 
със спокойния си темп, с особените си, рязко очертани фигури, с 
някои свои събития и приключения. На първо място пред погледа ѝ се 
разкриват фигурите. Затова и чрез тях свързва в романа един проблем. 
Тя е замислила да изобрази тоя живот, като постигне синтез меж-
ду действие, фигура и проблем. Него обаче не постига. Единството е 
нарушено в слабата, немощна дори разработка на действените мотиви. 
Каменова може да се извини, ако се приеме, че нарочно ги изоставя, за да 
насочи творческата си мощ главно върху характерите и психологичния 
анализ. Но тя не съвладява развитието на сюжета  и нейният план се 
оказва не основно проучен. Наистина, тя разделя действието на глави, 
които не означава числено, за да подчертае сякаш мозаичния характер 
в обработката на цялото. Тя разделя нататък романа на четири части, 
със силно изтъкната тенденция към правилни размерни съотношения, 
изразена и външно в сравнително еднакъв брой на страници (1-62, 62-124, 
124-182, 182-205), с изключение на последния дял. Волята за съвладява-
не на цялата постройка не бива подкрепена по-нататък в осмислянето на 
всяка част, за да се постигне цялостен организъм. Тя е измамена пак в 
последната. Докато в първата част се изобразява любовта на Харитина (не 
казваме Харитининия, ако и прилагателното притежателно да е в духа на 
българския начин на мислене, за да избегнем злозвучието от еднообразно 

 17 Плачливи камъни или Сополиви камъни е име на местност край Копривщица. Спо-
менатите реалии според Борис Йоцов подсказват, че действието в романа се развива в 
този български град (бел. ред.) 

 18 „Кървава песен“ (1911) е незавършена епическа песен на Пенчо Славейков (бел. ред.). 
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повтарящи се срички: тинини) към Динча и освобождението ѝ от нея под 
несъзнателното въздействие на вуйчо ѝ, докато във втората се разкрива 
отвратът ѝ от Динча и любовта ѝ към Драгия, а в третата – копнежът 
ѝ по Драгия, в очакване да се завърне от Египет, то в последната не се 
изнася нов момент, освен в края ѝ, когато се завръща мечтаният любим. 
Но там и завършва романът. Нишката не се разприда изцяло, а само до 
края на третата част. Затова и последните две части биха могли спокойно 
да се слеят, тъй както са разработени, в една – и творението би имало 
тройна стегната разчленовка. Ясно е защо действието в първата половина 
на романа се развива по-бърже: динамичните мотиви там са смислено 
подхванати и раздиплени. В третата и четвърта част има задържане на 
действието, разказът не познава бърза смяна на сюжетни моменти, 
вътрешният ритъм е крайно тром19. Наистина, Каменова се опитва 
да внесе живот чрез психологичния анализъм. Но преживяванията на 
лицата нямат вихрен характер. И вместо динамика – статика. А застоят е 
смърт. За да не постигне в тая посока правилна архитектоника, авторката 
е била подведена от неправилната постановка на въпроса за характерите 
и от стремежа да намери най-пряко разрешение на вложения в романа 
психологичен проблем. Тя е прекрасно използувала лицата, за да оживи 
както своята концепция на провинциалния живот, така и вътрешния 
строй на своето дело. Тя има конструктивно въображение, което ѝ дава 
възможност да преодолее известни трудности при вътрешния строеж. 
Геометричната фигура на постройката е четириъгълник – с оглед и на 
действието, и на лицата. Математически нейният символ може да бъде 
четворка или осморка – числата на пропорцията, следователно, на дележа, 
на разлома. От една група са, в зависимост от тяхната композиционна 
функция: Харитина, Дончо, Драгия, Найда; от друга : — Рада, Груйо, 
Ралювица, Ралука; от трета: доктора, Брайко, Ненчо, Рашковица; от 
четвърта: Рашко, Салчо, Гило, Лука; от пета: Цонка, Кунка, Пенка, Мар-
га. Главният конструктивен мотив се носи от Харитина – тя е оня стълб 
в цялото, що зачленява20 първата с втората половина, Динча с Драгия. 
В разпредялба на ролите Каменова също проявява усет и такт. Греш-
ката, която е направена с доктора, тоя случаен и безимен херой, който 
всъщност е смутителят на провинциалната хармония, е непростима. Не 
може да се оправдае и обстоятелството, че не всички лица са съпричастени 
в развоя на сюжета, че някои от тях имат предимно илюстративен 
характер – да оправдаят погледа на Каменова за българския малоградски 
свят. Грях обаче за композицията на цялото е извършен в разработката 
на психологическите мотиви, в постановката и разрешението на 

 19 тром вм. тромав (бел. ред.).
 20 зачленявам (остар.) – правя нещо да стане част от друго, свързвам (бел. ред.).
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психологичния проблем. Грехът на Харитина. Туй е проблемът, това е и 
насловът на романа. Това е оная стихия, която би трябвало да изявява 
цялата същност, вътрешния пулс на далото. Оттук би могло да се определи 
и стилът на романа – психологически. Следите мотива на греха и виждате, 
че е разработен до 124 страница, когато Драгия заминава за Египет. 
Отсега нататък следите любовта на Харитина към Драгия. Всъщност 
виждате Харитина в любовта ѝ към Динча и към Драгия. Сиреч, вечна-
та история между тя и двамата (тук: на провинциална сцена), само че 
осветлена драматично, а не комично. Романът би могъл да носи наслов 
– любовта на Харитина, за да се засводи21 поне външно раздвоеността 
в психологическата му структура. Основният мотив би трябвало да се 
проследи в друга, по-дълбока светлина, при това по-внимателно, да не се 
засенява от странични мотиви, като му се даде нравствено-философско 
разрешение. В проблемата за греха Каменова би могла да бъде по-мощна. 
Ако нашата литература не може да оплоди или разбогати нейната мисъл 
(нека си спомним поне „Бена“ на А. Страшимирова22, „Грях“ на Георги Рай-
чева23, и пр.), то чуждата би изострила погледа ѝ. Трябва ли да посочваме 
примери от световната литература, когато тоя проблем там е един от най-
често трактуваните? Наистина, грехът у Каменова е поставен в оригинална 
отсянка. Той е по-скоро косвен, идеен, наложен от скрития стремеж на 
българката да се освободи от своята среда, чийто наслойки носи дълбоко 
в своето същество. Грях толкова обикновен, толкова често отбелязван 
в делничната суетност, че при спомена за други, по-тежки и трагични, в 
живота, той буди иронична усмивка. И като ироничен присмив насловът 
на романа би могъл да се търпи, ако не беше сериозният характер на 
изложението. Не извиква ли усмивката на иронията и оня, когато каже – 
„Изгубена Станка“, „Злочеста Кръстинка“? Дори и в анализа на любовта, 
която импулсира Харитина и движи скрития механизъм на творението, 
Каменова би могла да бъде по-строга към себе си. Една вечна тема, 
досадна до втръсване и все пак – винаги свежа и жизнена. Да споменем 

 21 засводя (остар.) – да направя свод над нещо (бел. ред.).
 22 Антон Страшимиров (1872–1937) – български писател и общественик. Автор на раз-

кази, повести, романи, на народоведски проучвания, на пътеписи и очерци. Редактор 
на сп. „Наши дни“ (1921) и в. „Ведрина“ (1926–1927). Сред известните му произведения 
са сборникът с разкази „Смях и сълзи“ (1897), драмите „Вампир“(1902) и „Свекърва“ 
(1906), романите „Хоро“ (1926) и „Роби“ (1930) и др.  Споменатият от Йоцов роман 
„Бена“ излиза през 1921 г. (бел. ред.).

 23 Георги Райчев (1882–1942) е български писател. Първите му произведения са симво-
листични, но в началото на 20-те години заедно със Светослав Минков и Владимир 
Полянов започва да работи в руслото на диаболизма. Автор на произведенията „Любов 
в полето“ (1918), „Мъничък свят“ (1919), „Царица Неранза“ (1920), „Грях“ (1923), „Песен 
на гората“ (1928), „Еленово царство“ (1929) и др. (бел. ред.).
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ли поне прошумялата напоследък у нас творба на Ив. Бунина – „Любовта 
на Митя“?24

Както загатнахме, лицата са херои не само в романа, но и на една 
определена мисъл. Напълно в духа на цялото, те отразяват един стар 
и друг, нов свят. Напълно правдиво, те не са представени трагично 
враждуващи. Смислено и оправдано се използува и контрастът като 
похват при тяхната обрисовка. Трябва обаче да се скърби, че разлогът25 
между двата света не е изяснен в по-ярки багри, нито е осмислен по-
дълбоко с оглед на поставения проблем, както е сторил например Ив. С. 
Тургенев в „Бащи и деца“26. Обяснимо защо, пряката цел на Каменова е 
била по-друга: разрешението на разлома в самата душа на Харитина.

И все пак, като се вземе за делитбен белег старо или ново, намираме 
следната схема: Харитина, Ралука, Динчо, Радка и пр. срещу доктора, 
Найда, Драгия. Новият свят изобщо е слабо изобразен и схематично 
възпроизведен. Безпомощност, която проявява и Вазов, напр. в „Нова 
Земя“. Тия лица дори не са индивидуализирани. Обединяват се в своя ак-
тивизъм. Те искат да бъдат други, и все пак не засядат в съзнанието като 
живи образи. Драгия, хероят на новото време, завоевателят на блага по 
чужди земи, е дори съвършено блед. Защото и функционалното му 
значение в романа е незначително. По-голямо внимание е проявено при 
постройката на друг образ – Найда. На Харитина се противопоставя 
Найда. Но и тя, в своя строеж като характер, е неуяснена нито социоло-
гично, нито психологично, нито технически. Учила е само две години 
повече в гимназия от Тинка, живяла е с нея в един град, в една среда — 
обективни условия за по-друга формация на характера ѝ няма. Не е и в 
досег с идеи от друга културна атмосфера. Не разкрива и индивидуални 
качествена висока дарба, на издигнат интелект. Тя не познава дори 
приятелството на книгите. Няма воля да надгони развитието на своя 
край. Само семейни условия биха могли да бъдат тук до известна мярка от 
значение, но Каменова ги отминава спокойно. Остава да се мисли, че това 
е „нечистата кръв“, която я прави по-друга. Тя е щерка на Груйо, забегнал 
в Египет, забравил дом в обаянието на една „арабка“ в Александрия. Един 
дарвинист в естествознанието или натуралист в изкуството би отишъл 

 24 Иван Бунин (1870–1953) е руски писател и поет, получил Нобелова награда за литерату-
ра през 1933 г. През 1919 г. емигрира във Франция. Автор е на произведенията „Село“ 
(1909), „Сухидол“ (1911) и др. Неговата творба „Любовта на Митя“ излиза на български 
през 1927 г. (бел. ред.).

 25 разлог (диал.) – котловина, вдлъбнатина на земната повърхност; тук преносно – разрив, 
пролом (бел. ред.).

 26 Иван Тургенев (1818–1883) – един от руските класици от XIX век. Пише в руслото 
на реализма. Най-известен е със своите романи, сред които са: „Рудин“, „Дворянско 
гнездо“, „В навечерието“, „Бащи и деца“ (бел. ред.).
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далеч в анализа на наследствения грях и би го възвел като нова съдба. 
Каменова не прибягва до „естествено-научния“ метод при построението 
на характерите, толкова обикнат от писатели като Емил Зола27. Тя взема 
характера готов и следи неговите прояви. Що ново тогава има у Найда? 
Характерът ѝ не отразява никакви признаци от новото време. Рада на Ив. 
Вазова наистина е българка от нова формация. Ако се сочи смелостта и 
предприемчивостта на Найда, тия качества намираме и у българки преди 
Освобождението. Нейният авантюризъм е съвсем немотивиран 
психологично, нито е оправдан обективно. Тя, която отива да спасява 
баща си в Египет, остава като него там – пленена от „мъжка ласка“, от 
магията на една страст. Но за да се познае тая ласка, няма защо да се ходи 
в Александрия – стига ѝ София, ако не Копривщица. Интересно, че 
Каменова не се е замислила над някои повести и разкази на Каравелова – 
като „Децата не приличат на бащите си“, „Богатият сиромах“, или над 
драмата „Хаджи Димитър“. В тях би могла да види наистина, макар и 
художествено невъзпроизведена, нова българка. Каква е собствено Найда 
– етична, еротично-капризна, емоционално-поривиста, дейна или 
фантастна натура? Какъв определен смисъл имат нейните постъпки и 
деяния, как биха могли да бъдат винаги обяснени и мотивирани и как биха 
добили по-голямо значение в светлината на общата идея, която разкрива 
творението? Решително, Каменова не само е промислила в подробности 
и в общи линии образа, но е и бързала при неговото изпълнение. Повече 
успява тя, когато разкрива в образи и картини стария свят. Тук наистина 
се носи лъх на старина, долавя се примиреният трагизъм на нещо, което 
си отива, мъдростта на тия, които са убедени, че всичко тъй трябва да 
бъде. Анекдотичните фигури могат спокойно да се отминат, също и 
случайните, които се изчерпват напълно само с името си. Успешни, 
прекрасни, ако и вътрешно бедни, са Рашко, Салчо и Гило, които отразяват 
в една черта своя характер и целия образ на живота си. Жанрови образи, 
познати в нашата литература от Блъскова, Каравелова и Вазова. Динчо не 
е рисуван със сигурна ръка. Страданието му не е разкрито във всичката 
му дълбочина, смъртта му е технически похват. Грешката лежи в зле 
поставения проблем и в неправилното му разрешение. Рада и Харитина, 
особено Харитина, са цялата творческа любов на Каменова. Рада 
възкресява познатия в литературата ни образ на майка мъченица, която 
д-р Кръстев набеляза, виждайки в нея орисията на българската жена 
изобщо. Тоя образ той търси обаче главно у Пенча Славейкова и П. Ю. 

 27 Емил Зола (1840–1902) – един от видните френски писатели на XIX век, журналист и 
драматург, представител на школата на натурализма. Сред известните му романи са 
„Терез Ракен“ (1867), „Нана“ (1880), „Жерминал“ (1885) и др. Известен със своя протест 
срещу обвинението на Алфред Драйфус (т.нар. „Афера Драйфус“) (бел. ред.).
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Тодорова28, когато би могъл да го намери у Блъскова – в „Злочеста 
Кръстинка“ и „Пиян баща“. Новото у Каменова е, че страданието на 
майката е подведено под друг външен мотив, доста добре познат в нашите 
народни песни за гурбет. Тя умело използува тоя гурбетчийски мотив, за 
да изрисува и образа на Харитина. И все пак, колкото и да е верен, правдив, 
художественият лик на Рада, която четиринадесет години чака своя 
съпруг да се завърне от Египет, той си остава безжизнен, схематичен, без 
свежест и краски. Харитина е малко по-оживена. Нейният вътрешен 
живот е по-сложен, но не е умело следен в неговото движение. Нейният 
хубав образ е недостатъчно промислен и построен. След смъртта на Динча 
тя иска да носи кръста – на своето страдание. Кръстът на св. Пантелей не 
става символ на нейната съдба. Спомняме си за „Кръст при потока“ на 
Каролина Светла29. Евичка, централният образ в романа, носителка на 
идеята за посланието на жената като изкупителка в живота, наистина 
носи кръста на страданието и с него побеждава. Но там етичният проблем 
стои над всичко. Гризенията на съвестта у Харитина не са предмет на 
анализ до края на романа. След смъртта на Динча тя заживява с копнежа 
си по Драгия като по някакъв приказен цар, когото чака, за да празнува не 
толкова тържеството на своята любов, колкото празника на своето 
освобождение. От деня на закопняването по Драгия тя е напрегната и все 
пак – без  развитие в своя характер. Ако има известно движение у нея, 
което я прави по-дълбока фигура, то е само в първата половина на романа. 
Като образ на българската действителност Харитина е възможна – и 
крайно симпатична. Но с оглед на литературната традиция бихме казали, 
че е до известна степен възобновен. „Смесна китка“ и „Песнопойка“ от 
1852 г. или „Славейче“ от 1864 г. на П. Р. Славейков30, тоя романтичен 
лик загатва за най-характерните свои особености.  Песни като „Отговор 

 28 Петко Тодоров (1879–1916) е български писател и драматург. Учи в Тулуза, Берн, Бер-
лин и Лайпциг. Когато се завръща в България, става част от кръга „Мисъл“ съвместно 
с Пенчо Славейков, д-р Кръстьо Кръстев и Пейо Яворов. Известен е със своите идилии 
и драми. Най-популярните заглавие от неговите пиеси са: „Зидари“ (1902), „Първите“ 
(1907) и „Змейова сватба“ (1910) (бел. ред.).

 29 Каролина Светла (1830–1899, с рождено име Йохана Ротова) е чешка писателка, част 
от т.нар. поколение „майовци“. През 1868 г. излиза най-известното ѝ произведение, 
цитирано и тук от Йоцов – „Кръст при потока“. Романът е преведен на български през 
1943 г. и публикуван под заглавието „Кръст край потока“ (бел. ред.). 

 30 Петко Славейков (1827–1895) е сред най-изявените възрожденски поети и писатели, виден 
общественик. Учи във Велико Търново, Дряново, Трявна и Преображенския манастир. 
Работи като учител. През 1852 г. излизат първите му книги – „Смесна китка“, „Песнопойка“, 
„Басненик“. Издава в. „Гайда“ (1863–1867), в. „Македония“ (1866-1872), сп. „Ружица“ (1871), 
сп. „Пчелица“ (1871), сп. „Читалище“ (1872-1873), „Звънчатий глумчо“ (1872), в. „Шутош“ 
(1873–1874), „Костурка“ (1874). През 1864 г. издава споменатото от Йоцов „Славейче, или 
събрание на различни песни български и турски за растуха на младите“. Една от най-из-
вестните му творби е поемата „Изворът на Белоногата“ (бел. ред.).
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на вътре буйний“ от 1852 г. или „Дал ме помни мой любезни“, която трогва 
и късно след Освобождението Иван Вазова, крият чара на оная девойка, 
която стои до прозореца, гледа в далечината – с копнеж по своя мил, 
заминал някъде по гурбет. В тая предосвобожденска романтика ще 
намерите и образа на Драгия. А гурбетчийските мотиви не бидоха ли 
подхванати от П. П. Славейкова – в „Коледари“ и в „Гурбетчия“ от „На 
острова на блажените“, от П. К. Яворова – в „Павлета делия и Павлетица 
млада“? Ами и в Ил. Р. Блъсковата „Злочеста Кръстинка“ Лулчо, забегнал 
в Румъния, оставил дом и деца, не напомня ли Груйо, а Кръстинка – не 
бива ли спасена от оня бесарабски българин, Георги, който пази скъп 
образ за нея и след години идва отсам Дунава, за да я вземе за своя съпруга? 
Тия подобия и съответствия не се дължат на литературно влияние, а на 
обстоятелството, че българската провинциална действителност има свои 
типични особености, останали като наследие от миналия век, които за 
наблюдателно око не могат да останат незабелязани. Чрез тях обаче 
можем да схванем жизнеността и дълбочината на един образ у Каменова, 
на който читателят може да вдъхне повече живот. Бихме отишли по-ната-
тък, за да си уясним етичния и естетичния момент в отношението ни към 
него. Знаем, че Друмев и Блъсков зависят, кой повече, кой по-малко, от 
българската преводна повест – като „Сирота Цветана“ или „Невена, 
болярска дъщеря“ („Бедная Лиза“ и „Наталья, боярская дочь“ на 
Карамзина31). Знаем влиянието на Християн фон Шмид32. А по-дълбо-
ките връзки на тая повест отвеждат към английския роман от XVIII век 
– на Даниела Дефо33 и Филдинга34, на Голдсмида35 и Ричардсона36. 

 31 Николай Карамзин (1766–1826) е руски поет, писател, историк и критик. Пред-
ставител на сантиментализма. Автор на 12-томното изследване „История на 
руската държава“. Двете повести, споменати от Йоцов, „Бедная Лиза“ и „Наталья, 
боярская дочь“, излизат през 1792 г. (бел. ред.)

 32 Кристиян фон Шмид (1868–1954) е немски автор на произведения за деца и педагог. 
Най-известното му произведение е “Das Blumenkörbchen” („Кошницата с цветя“) (бел. 
ред.).

 33 Даниел Дефо (1660 –1731) е английски писател и журналист от епохата на Просвеще-
нието. Пише сатири, памфлети, есета, но е най-популярен с романа си „Робинзон Крузо“ 
(бел. ред.).

 34 Хенри Филдинг (1707 – 1754) е английски писател и драматург. Сред най-
известните му произведения са романите „Историята на Том Джоунс“ и 
„Историята за пътешествията на Джозеф Андрюс и неговият приятел господин 
Абрахам Адамс (бел. ред.).

 35 Оливър Голдсмит (1730–1774) е английски писател и поет, представител на сантимен-
тализма. Известен е с  поемата „Изоставеното селце“ (1770), с романа си „Викарият от 
Уейкфийлд“ (1776) и др. (бел. ред.). 

 36 Самюел Ричардсън (1689–1761) е английски писател. Има големи заслуги и като издател. 
Автор на романи, сред които „Памела, или наградената добродетел“ (1740), „Клариса, 
или историята на една млада дама“ (1748) и др. (бел. ред.).
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Можем да отидем по-далече и да си спомним и за Дикенса. А тоя роман 
изнася образа на прекрасната девойка, която може да страда, но чиято 
добродетел бива възнаградена. Олицетворението на възнаградената 
добродетел е Кръстинка. Дали не можем да схванем в светлината на тая 
концепция и Харитина? Анна Каменова, която е позната със своята 
начетност в английската литература, сигурно знае образа на Клариса37, 
да не назоваваме други хероини. Макар и в други черти, тоя образ се 
пренася у нас, тъй както го намираме у Илия Р. Блъсков някога. Защото, 
ако психологично Харитина мами, печели нашето съчувствие със своята 
въздържана еротика, то етично – тя привлича с готовността си да бъде 
жертва на своя блян. Тя е така нравствено чиста и възвисена, че 
романтиката на нейната любов добива по-дълбок смисъл, добива 
окраската на някакъв подвиг. А тоя подвиг – трябва да бъде възнаграден. 
Не, читателят нравствено е утолен, нейната участ няма да бъде участта на 
леля ѝ Рада: дошъл е най-сетне приказният цар от Египет, копривщенски-
ят „Чичиков“38 – Драгия! Много има неуяснено в характера на Харитина, 
в нейните дела и постъпки, в нейните чувства и настроения. Неуместно е 
да се спираме по-подробно сега.

Така – оттук можем по-правилно да схванем и идеята на романа, на 
която Каменова е подчинила до известна мярка, где по-силно, где по-
слабо, и композиция, и характери: глорификация39 на хероичната 
женственост, на бездейното и светло страдание, на етичната и естетична 
мощ. И Найда има хероични импулси – в неуяснената си експанзивност, 
и Радка има сили да носи безропотно своя кръст в живота, и Харитина – 
да преодолее своя грях – и да чака. Трябва само да се съжалява, че Анна 
Каменова не е добре използувала похватите за обработка на сюжета и за 
характеристика, за да може да постигне по-сполучлив художествен ефект. 
Едно углъбяване на романа във всички посоки би било от особено значение 
за цялото дело. Тя напр. не умее да поддържа настроението на разказа, не 
смогва страничните сюжетни мотиви да свърже с главния, не се замисля 
по-определено над композиционната функция на всяко лице, не оставя 
лицата да се разкрият сами – в реч и дела, не прибягва към диалога навред, 
за да изясни по-дълбоки сложни състояния или драматични моменти, не 
познава разнообразие на теми. Драгия напр. е анекдотична фигура. С 
какво собствено той превъзхожда Динча – само затова, че отива в Египет 
по печалба? Каква роля играят писмата? Не са ли те не само спойки на 
известни моменти от действието, не само изясняващи неговия развой, но 

 37 Става въпрос за героинята на Самюел Ричардсън. Анна Каменова превежда от английски 
език, затова и Йоцов е уверен, че авторката познава редица произведения на английската 
култура (бел. ред.).

 38 Герой от „Мъртви души“ (1842) на Николай Гогол (бел. ред.).
 39 глорификация (от лат.) – прослава (бел. ред.).
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и средство за разкриване на душевно състояние? Ами отношенията между 
Найда и майка ѝ Радка? Найда се завръща заедно с Драгия? От любов към 
него? Но ние не знаем отношението на Драгия към нея. Бихме могли да 
задаваме множество още въпроси – нямаме за цел да изчерпваме всички 
грешки, пропуски, недогледки на авторката – искаме само да загатнем, че 
на Каменова предстои по-дълбоко запознаване с разказното изкуство. Тя 
има богати възможности, потребна е по-жива творческа воля.

Каменова участвува в романа си повече, отколкото би се очаквало. 
Творческата нейна личност се чувствува силно в стила. А тъкмо тук 
бихме могли да се замислим повече. Темпът на градския живот, вярно 
схванат, е бавен. Действието се развива бавно. Стилът, напротив, 
е жив, подвижен, лиричен. Несъгласието между вътрешен ритъм и 
външен стил нарушава единството между форма и съдържание, макар 
и не толкова силно. Емоционалната природа на авторката най-вярно се 
отразява в речта ѝ – не така определено и в постройката на образите, и 
в разрешението на психологическия проблем. Затова пък трябва да се 
поздрави тя за умението ѝ да избягва досадния, изтрития, журналния 
тон на разказване, да внесе свежест – в описанията, лирична интимност, 
в изображението на природата, макар без много краски. Бихме казали, 
че ако не беше топлотата и чистотата на израза ѝ, тя не би могла да 
поддържа успешно интереса към развитието на действието до края на 
романа. Езикът ѝ, наистина, е лишен от  сила и изразност на един здрав 
реализъм, не е използуван като градивен материал при постройка на 
характерите, при подчертаване на професията, при изнисане40 духа на 
времето. Естетизмът на Каменова, изтъкнат в отношението ѝ изобщо 
към действителността, се налага и тук. Там, гдето залита да даде прям, 
непосреден израз на впечатление, тя освежава, но невинаги е оправдана. 
В стремежа си да се освободи от конвенционалния израз, тя с особено 
пристрастие стилизира. Сравнението и метафората се търсят невинаги 
за израз на вътрешно състояние, а само от обич към изискания стил. Тук 
вече наистина може да се говори за литературна похватност. И тоя, който 
не може да почувствува прелестта понякога на изкуствените цветя, би 
свил устни. Строгият естет, който вижда в завършената форма завършено 
в своето развитие битие, би отишъл в прекалената си ревност твърде 
далече – би помислил, че тия цветя са може би най-ценното в романа. 
Не бива да се забравя, че няма нищо по-досадно да правиш формален 
разбор само заради самата форма. Не си ли в състояние да вникнеш в духа 
на самото творение, не търсиш ли формата като облик на един живот, 
по-хубаво не говори – остави зъба на времето да прояде твоята мъдрост. 
А ето Каменова заставя да мислиш над формите на нейния стил, за да 

 40 изнисане (диал.) – изнасяне, изясняване (бел. ред.).
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търсиш тяхната генетична връзка със съдържанието на романа. И тогава 
виждаш, че поезията на гаснещата романтика би могла да намери по-
съвършен израз в синия здрач на вечерта. Лъчът на оная усмивка, която 
носи Драгия от Египет, би могъл да бъде лъч на пурпурния заник41. Пове-
че чувство за краските и за звуковете – и Каменова би могла да разкрие 
речта си – не толкова своя, колкото света на Харитина.

Виждате, роман, писан с любов, с увлечение, със съзнание на 
художествена отговорност. Пред това съзнание може да заглъхне укор за 
грешки, недостатки, несъвършенства. Но в него долавяте и друго, което 
напразно можете да търсите с дни или с месеци в някои творения: тайното 
присъствие (да подхванем думите на Метерлинк от „Съкровище на 
смирените“42) на една даровита личност. Можете да отречете творението, 
искате ли да бъдете несправедлив, дарбата – не. А тя е вашата радост, тя е 
вашата вяра в утрешния ден. Дарба с богати обещания, защото зад нея се 
крие и труд, и култура. Хвърли ли се сравнителен поглед, „Харитининият 
грях“ не е още решително завоевание, не внася особени някакви нови 
съкровища в нашата литература. И все пак, чувствувате: за днес, един от 
най-хубаво написаните български романи.

 41 заник (остар.) – залез (бел. ред.).
 42 Морис Метерлинк (1862–1949) е белгийски поет, драматург и есеист. Получава Нобе-

лова награда за литература през 1911 г. Сред известните му пиеси са: „Натрапницата“, 
„Слепите“, „Пелеас и Мелизанда“. Споменатото от Йоцов белетристично произведение 
„Съкровище на смирените“ излиза през 1896 г., но на български е преведено от Иван 
Радославов през 1918 г. (бел. ред.).
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Пряпорец: Седмичник за политика, общественост и литература  
[Орган на Демократическата партия], Год. XXXII, 2 февруари 1930, № 5, с. 2

ПОВРАТ КЪМ РОДИНАТА1

(Константин Гълъбов. „Зовът на родината. Културният път на 
българина“. Литературни опити. София, 1930)

След войната, когато страната се видя окървавена, сломена, унизена, 
разпъната на кръста на своето страдание, нашият народ прояви живо 

своя инстинкт за самосъхрана2, и то най-непосредно чрез своята инте-
лигенция. От оная интелигенция, която стои над догмата и канона, над 
миража и мечтата, а се вслушва преди всичко в гласа на своето сърце, на 
своята съвест. Будни синове сякаш, мнозина българи се връщат към гръдта 
на родната майка със синовно участие в нейното страдание, готови да ѝ 
избършат сълзите, да се върнат в нейната съдба, да уразумеят3 в неволята 
ѝ историческия ѝ път. Тоя поврат към родината, изгубена в сърцата пред 
войните, може да се проследи в проявите на нашата поетична, критична, 
научна мисъл дори.

Един от тия, който се връща към родината си, след като е живял далеч 
от нея с чувството на неизпълнен синовен дълг, е авторът на посочената 
книга, г-н К. Гълъбов. Редица статии, които отразяват ония въпроси, що са 
вълнували неговата душа от пет години насам, мамят погледа ви, за да ви 
разкрият една изповед. В тях са заключени няколко съществени проблема 
на нашето време, на нашата съвременност, на българската действителност. 
Спрем ли се върху въпроса за характера на културното ни развитие, за 
основните му причини или за трагизма на днешното поколение, на което 
предстои тежката задача да з а п а з и  с дейността си творческия пламък 
в душата на своя народ, въпреки непоносимите условия на живота; 
разгледате ли въпроса за ония културни задачи, които чакат от нас 

 1 Б. Йоцов коментира книгата на К. Гълъбов, в която  се поставя етичният проблем 
за завръщането и подкрепата на народностната идея след тежки исторически и 
политически катаклизми  (като трагичния крах за България след Първата световна 
война) , за възможен „синтез между домашно и европейско, българско и човечно, 
национално и космополитично…“(бел.ред.).

 2 самосъхрана (остар.) – самосъхранение (бел. ред.).
 3 уразумявам (остар. диал.) – проумявам, разбирам (бел. ред.).
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своето разрешение – днес и утре – или за отношението между личност и 
колектив, за връзката между общата ни духовна култура и художествената 
ни литература; замислите ли се дори и върху ония въпроси, положени 
на автора от интересите, настроенията и злобата на деня, като например 
за запазването на старините, за въздържателното движение у нас, за 
свръхпроизводството на интелигенцията, за инфлацията като символ на 
живота след войната, за тиранията на часовника като образ на волята за 
дейност – навред, и тук, и там, не можете да не бъдете увлечен от устрема 
на една воля, която търси пътища за преодоляване нашата нравствена 
криза, една мисъл, която иска да възпламени за подвиг народния дух, един 
патос, който води към културни завоевания, една любов – към родината.

Тъкмо когато мисли над своя дял в живота на своя народ, авторът иска 
да си уясни ония посоки на дейност, които биха извели към желаната цел 
– висока духовна култура като отражение на национално съзнание. И сти-
га до оная идея, която не е чужда и на дейци още преди войната, от 90-
те години на изтеклото столетие – синтез между домашно и европейско, 
българско и човечно, национално и космополитично. Тая идея обаче е 
обжегната4 от нов мироглед, осветлена е от настроението на днешния ден, 
дадена е с пламъка на лично верую.

Това най-ясно личи покрай някои литературни опити във втора-
та част на книгата, в ония статии, гдето5 авторът се опитва да хвърли 
по-дълбок поглед върху известни моменти от нашето литературно 
и национално развитие, гдето иска да долови скрития механизъм на 
известни събития, гдето се стреми да се домогне към една определена 
философия на българския културен път, и то на исторична основа, 
вземайки пример от  Шпелингера, Хурсел, Гундорф и др. Един от тия, 
който иска да долови скрития смисъл на събитията, феноменологичното, 
физиономичното, силаейки се6 към творческия синтез, г-н Гълъбов, 
използувайки опита на Германия, неговата културна родина, иска да 
хвърли мистичен мост между родно и западно, като последното допуска 
само като вторичен момент в материализацията на българската културна 
стихия. По ирационален път той се стреми да изрази патриотичното в 
българската душа, в българския историчен живот, в българската съдба. 
Родолюбното7 му чувство не намира израз в суха патриотична тирада, в 
досаден реторичен вербализъм8, но в прости слова, изразяващи културна 
подготовка и ориентировка, словата на вярата в ирационалната стихия в 
душата на българина, в упоритата воля на народа към слънце, в съдбата 

 4 обжегвам (поет. прен.) – бележа (бел. ред.).
 5 гдето – където (остар. книж.) (бел. ред.).
 6 силаейки се (рус. ссылаться) – опирайки се (бел. ред.).
 7 родолюбен (рядко) – родолюбив (бел. ред.).
 8 пербализъм (лат.) – пустословие, абстрактни академични разсъждения (бел. ред.).
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на родината, чийто символ е майката с черна забрадка. Националният и 
културен оптимизъм на г-н Гълъбова извира не толкова значи от анализа 
на обстоятелствата и явленията, колкото от една мистична вяра.

Над всички тия въпроси, поставени така определено в книгата на 
г-н Гълъбова, не може да не се замисли всеки българин, който не жи-
вее само с дребните залиси9 на живота. Ученият, мисли авторът, трябва 
да спохожда10 със словата си всеки български дом; да слезе от висотата 
на своята дарствена11 мисъл, за да изпълни дълг към момента, който 
преживява един унизен и оскърбен народ. Затова и той не понася трудни 
за разбиране изследвания, освобождава се от формите на научната мисъл, 
бяга от анализи и обоснования. Това високо гражданско съзнание най-
ясно подчертава цената и значението на неговото дело.

Можете да не бъдете съгласни с многото въпроси, било в постановката 
им, било в осветлението им, било в разрешението им. Но не можете да не 
се съгласите, ако има у вас чувство, за нуждите на момента, ако живеете 
с трагизма на своето време, че това е книга, която иде12 да хвърли живо 
слово, бодро слово в душата на нашия народ, която иска да ви застави да 
се замислите над личната си и народна съдба, да се замислите за утрешния 
ден, за утрешния културен път на родината.

 9 залис (остар. диал.) – залисия (бел. ред.).
 10 спохождам (разг.) – ходя от време на време при някого, навестявам, наминавам, 

наобикалям (бел. ред.).
 11 дарствена –  отнася се до дарение, даряване (бел. ред.).
 12 иде – производна форма от ида. Съвременната форма е  идва (бел. ред.).
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Отец Паисий: Обществено-културно-политическо списание,  
Год. IV, 1931, № 3–4, с. 41-43

ЕДНА КРИТИКА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ1

(Проф. Ив. Д. Шишманов. "Епиграми и портрети", София, 1931)

Нашата действителност – политическа, обществена, културна – е била 
неведнъж прицелна точка на много язвителни пера. И ние можем 

да посочнм в своята литература писатели обличители2. Ако не искаме 
да отиваме твърде назад, за да си спомним за презвитер Козма3, можем 
да посочим на отца Паисия, който пръв в епохата на робството отправя 
отрицателен поглед към условията на живота. Едва в края на 60-те и 
началото на 70-те години от миналия век, когато в духовния ни живот 
биват всадени идеи на руските шестдесетници4, имаме вече засилено съз-
нателно и жестоко отрицание, чието въплъщение са Любен Каравелов и 
Христо Ботев. Това отрицание черпи своето вдъхновение от определен 
политически и културен идеал – освобождението на българския народ. 
След 1378 г., когато на Шипка възсиява зората на българската свобода, 
писатели и поети като Ив. Вазов и К. Величков, Ст. Михайловски и А. 
Константинов, А. Страшимиров и Кирил Христов, П. П. Славейков и П. 
Ю. Тодоров, и пр. са подлагали на строга преценка, на отрицание една 
или друга проява на българския духовен живот, но само двама от тях – 
Ст. Михайловски и А. Константинов – се изявиха в творчеството си 
като обличители. На всички обличението се е изразило в една или друга 

 1 Една рецензия на Б. Йоцов, оценяваща високо посмъртно излязлата книга с епиграми 
на професор Иван Д. Шишманов. Йоцов прави преглед на традицията в българската 
литература за критика на действителността, като разглежда съчиненията на български 
писатели от Презвитер Козма и Паисий до Пенчо Славейков и П. Ю. Тодоров през 
призмата на основния маркер: „да се изобличи и поучи“. Дава  висока оценка на 
епиграмите на Шишманов, в които „ се отразява острозъбата българска действителност 
от петдесет години насам“, както и  на езиковото изразяване  на автора (бел.ред.).

 2 oбличител (книж., остар.) – изобличител (бел. ред.).
 3 Презвитер Козма – старобългарски книжовник от X в., станал известен с полемичното 

си съчинение „Беседа против богомилите“, в което изобличава богомилската ерес (бел. 
ред.).

 4 Шестдестници – течение сред група руски поети, възникнало още през XIXв. и 
продължило своя развой в началото на XX в.. Поетите имат огромно влияние и 
рецитират творбите си пред широката публика на открити места (бел. ред.). 
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литературна форма, в един или друг стил, в един или друг тон. Хуморът, 
както и сарказъмът у всички е искрен, непринуден. В хумореската и 
сатирата, в карикатурата и гротеската, в епиграмата и памфлета винаги 
ще намерите определена цел – да се изобличи и поучи. Хуморът не 
е само заради хумор – той има своето практическо предназначение. 
Тая гражданска и народностна съвест се долавя още когато за пръв 
път се чуват хумористични и сатирични тонове в българската поезия 
– в хумористичнитe диалози на П. Р. Славейков. Но П. Р. Славейков не 
знаеше изкуството на епиграмата5, ако и да му се удаваше хумористичния 
и сатиричен портрет. Едва Каравелов създава епиграмата, а Хр. Ботев с 
него – сатирата. Иван Вазов, Ст. Михайловски, К. Христов, П. П. Славей-
ков са използували неведнъж епиграмата като стрела срещу принципи, 
отрицателни прояви или ненавистни личности. Като се знаят условията, 
при които се развива българската художествена мисъл, лесно ще можем 
да си обясним защо епиграмата и портретът не са изключителен за нас 
литературен вид.

Ето между българските епиграматици сега нека да се вреди техен събрат, 
който не е от тяхната литературна кариера, но все пак не е бил чужд на 
творческите им усилия. Ив. Д. Шишманов, покойният наш учен, отдавна 
превеждал и писал епиграми от известни и по-малко познати европейски 
писатели, сега изненадва мнозина с цяла сбирка творения, които сякаш 
стоят извън стила на живота и дейността му. И наистина, защо перото е 
изменило на катедрата, от която се праща словото на учения? Мнозина 
биха си казали – несериозни залитания на сериозното перо. Обаче, 
погледне ли се по-дълбоко, ще се види, че в тия творби грее съзнание за 
обществен и национален дълг, съзнание, че българската действителност 
подлежи на най-безпощадна критика. И за нас е толкова по-ценно това 
съзнание, защото е достояние не на случаен човек, а на видна и крупна 
личност в историята на българския духовен живот. И в аудиторията, и 
в кабинета долита шумът на българския живот – и тоя шум е спъвал не 
една научна работа, тровил е не един творчески миг, смушавал е не един 
спокоен сън. Ученият, за когото у нас се мисли, че трябва да бяга от 
живота, не може да остане равнодушен зрител и наблюдател, когато има 
подвижния дух и страстното сърце на един Иван Д. Шишманов. И ето, той 
се подготвя, той изучава един определен литературен вид, епиграмата, 
запознава се с видни епиграматици, стреми се да се домогне до тяхното 
изкуство, като знае с какви творчески възможности той сам разполага. 
Ако и сам да чувствува ограничението на перото, което не бива подпо-
могнато от възможности на изключителни езикови обрати, Шишманов е 

 5 епиграма (гр.) – кратко изобличително стихотворение, насочено срещу лични или 
обществени недостатъци (бел. ред.). 
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под влиянието на една принудителност, която изхожда от природата на 
цялото му същество – той трябва да отправи своите „запалени стрели“, 
както би казал Кирил Христов, към живота, ранил го неведнъж – като 
българин и като човек. И формите на неговата реакция – присмех, 
ирония, сарказъм – са толкова по-ценни, че изхождат не от предвзета 
относба6 към нашата действителност. Не е роб на никаква идеология, 
ако и да има свои безпокойствия. Неговата субективна преценка добива 
силата на обща, призната от всички – констатация. Наистина, той има 
относба свободна – относба на художник.

Шишманов отправя критичен поглед към отрицателните прояви на 
националния характер. Мъдрият възклик („Мъдра девиза“) на българина 
е: кади на дявола тамян, докато минеш моста! – или кой българин не 
кани другиго да познае в лицето си бай Ганя, а само в себе си не иска да 
го види. В „О, Алеко“ именно Шишманов се е надсмял над българската 
тартюфщина7. В „На лева в българския герб“ – над ориенталските ни 
похвати – „издебки8, хитрини и измами“. Що търси тогава лъвът в 
народния ни герб? Недоволството обаче от нравствения образ на нашия 
живот се изразява в епиграма, подхваната в стила на Гьотевата песен 
“Kennst du das Land”:

Земята знайш ли, где лимон не зрее,
Ала порока безнаказано вирее,
Где съвестта е стока за продажба.
Министри даже съдят се за кражба,
Где знаме няма веч неосквернено,
Где божества лежат в праха сломени?
Там, там ела, о милий мой със мене,
И изповядай пред Балкана горделив,
Не е ли тука рай – земя за който й жив?

Най-строг е Шишманов към политическата ни действителност. Така 
болезнено саркастично се смee над министри, политици, общественици, 
народни представители, че епиграмата му често минава в памфлет9 или 
карикатурен портрет. Неволно си спомняте за онова време, което роди 
Алековия „Бай Ганю“, или което разкри Константин Иречек в своя 

 6 относба (остар.) – отношение (бел. ред.).
 7 тартюфщина – съществително нарицателно от името на героя Тартюф на френския 

писател Ж.-Б. Молиер, който олицетворява лицемерието, измамата и стремежа към 
лично материално облагодетелстване (бел. ред.). 

 8 издебки (остар.) – издебвания, изчаквания, за да се постигне някаква цел (бел. ред.).
 9 памфлет (анг.) – сатиричен и остро изобличителен литературен вид, насочен към 

обществена прослойка или отделно лице (бел. ред.).
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„Български дневник“. Министърът е подсказал с такива черти, че не 
само се смеетe както над Големанова на Ст. Л. Костова, но и негодувате 
нравствено сътресени. Ето го министъра, в „Ценз за министри“, „На един 
министър“ или „На един мииистър крадец“, който носи кръст за краж-
би, който излиза „чист от афери“ като .лъскав глист от боклука», който е 
толкова глупав, че в Народното събрание говори само „нелепици“ за срам 
и позор – министри, които не забелязват „с каква ирония и състрадание 
ги гледат главните им секретари, и подначалници, и архивари“. В „Защо 
не“: Какво се чудите, че „министърът назначил посланик скудоумния10 
Момчил! – Защо не, Калигула, лудий император, не назначи ли коня си 
сенатор“? Все така е безмилостен Шишманов към дремещите или безлични 
народни избранници, към безчестни политици и общественици, които 
нямат по-високо нравствено съзнание, почти не се издигат над дребния 
си егоизъм и безнадежно празната си грандомания11. Освен над личности, 
той знае да се надсмee и над общ недъг в нашия политически живот – над 
оная гибелна за страната демагогия, която е признак не само на културна 
недозрялост. Особено го тревожи страшното раздвоение между народ и 
интелигенция, което се подхваща в политическия и обществен живот след 
Освобождението. Ненапразно блика горчивата ирония в „На българския 
селянин“:

–Пред всеки избор ти си суверен, 
Върховен извор си на всяка власт.
Князе, царе – бъди ти уверен –
Безцелен, непотребен са баласт,
Кога, народе, ти се осмеляваш,
Държавния балон да управляваш.
След всеки избор – ти тълпа си скотска, 
сган дебелашка, гадна, идиотска.

Шишманов не забравя и духовнитe аристократи на българското 
общество – професори и учители, учени и писатели, поети, артисти, 
художници, журналисти. И тука той yмee проникновено да наблюдава 
и ycпешно да усмива. Лоши методи на обучение, тъпоумие и скудоумие, 
духовна власт и пустота, суетна дързост и нагла простащина, заедно 
с нехайство към дълг и звание, нравствена тъпота и алчно безчестие, 
заедно с безочлива бездарност, самонадеяно плагиаторство, сляпo и 
недобросъвестно критикарство – всички тия недостатъци и пороци 
намират у Шишманова своите въплъщения. Ето учителя, който носи дис-

 10 скудоумен (остар., книж.) – ограничен, глупав, тъп (бел. ред.).
 11 грандомания (фр.) – мания за величие, слава, власт и превъзходство (бел. ред.).
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циплина със суровици12, ето друг – който е свършил, но малко е нау-
чил от Песталоци13, или пък трети, който написал две рецензийки и се 
прогласил за Лесинг14. Искате ли да се запознаете с Жендо журналиста 
от „Епитаф“ ? Продажна „съвестта му беше, скварна и нечиста“, с перо 
„грубо, зло и люто» но „непроходимо тъмен беше му акъла“; като не остана 
на тоя свят „лице неоплюто“, той „тръгна да оплюе дявола и пъкъла“. 
Същата тая жестока ирония и в „О, отче“! Ето ви и поет в „Как така“: Пак 
крадец начело? Как така – хайдук? Поет! Да, а кражбите безчет от поетите 
всемирни? Тук може да се нареди и оня критик, който е учил младите 
да четат Шекспира, ако искат да станат добри драматици, а забравя, че 
„Шекспир създаде Хамлета и Лира, без да е чел Шекспира“. Или пък оня, 
който прави преценки леки и повърхностни, опровергавани най-напред 
от делата на самия поет. Вижте ги в „Анакреонтик“15: Един „чист анакре-
онтик“, сиреч такъв по натура, според прозрението на „естетик даскал“, 
пише за Бахуса и Венера, само за да може да припечели някой грош за 
гладна жена и още по-гладни деца. Не забравя Шишманов да се надсмеe 
в „На един академик“ и над академическата досада: „О, колко трябва да 
си учен, щом си толкова скучен“ или пък в „Епитаф“ над оня „славний 
филолог от Ловеч“, който всички букви „приживе изяде“. Смеe се и над 
бездарния поет, който страстно желае да има син – в „На един бездарен 
поет“, но не се досеща, че навярно Бог не иска да има от неговата бездарност 
второ издание. Характерно е, че Шишманов в „Българско декадентство“ 
се надсмива и на ония творения на нашия модернизъм, които могат да 
се четат „отгоре надолу и отгоре надолу“. Най-строг е, когато в „Жрец на 
висшата наука“ иска да очертае образ на културна леност, санкционирана 
от власт и закон:

Далеч от житейски грижи, глъч и врява, 
Професор Дембеллийски тихо прозябава. 
Земята се тресе, България пропада,
Той пивцето си пие в „Алказар“с наслада, 
А у Панаха сърба чай и жвака пасти, 
Далеч, далеч от груби партизански страсти.

 12 суровица (диал.) –  тояга, пръчка, сопа (бел. ред.).
 13 Йохан Хайнрих Песталоци (1746–1827) – швейцарски философ и педагог, станал из-

вестeн с възгледите си за образованието и възпитанието на младото поколение (бел. 
ред.).

 14 Готхолд Ефраим Лесинг (1729–1781) – немски философ, поет и драматург, създател на 
немския национален театър (бел. ред.).

 15 анакреонтик (книж., литер.) – подражател на древногръцкия поет Анакреон, който 
възпява виното и безгрижния живот (бел. ред.). 
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Все със същата стръв да долови отрицателнитe прояви на нашата 
действителност Шишманов се взира и в други кръгове на обществото 
и открива все колкото и жалки, толкова и интересни образи. Лекари, 
адвокати, бюрократи, патриоти и философи, жени – глупави и леки, 
славят в книгата му своята алчност и безсъвестност, умението си да се 
нареждат, да оправдават своите деяния с грандоманията си или с някое 
модно философско учение, тъпата си природа и низко социално и 
национално съзнание. В „Доктор Мартагон“ или в „На доктор Хипократа“, 
в „На един доктор“ или във „Вярвайте му“ изплавва традиционният образ 
на негодния лекар: в неговата клиника никой не умира, защото, въпреки 
„кресливите реклами“, никой болен не се измамва да влезе; от него никой 
не се оплаква, защото праща болните си да се оплакват на другия свят; 
от неговите сатири никой не се бои, а всички – от неговите рецепти. В 
„Где са адвокатите“ с остра ирония се съкрушават нравствените устои на 
адвокатската професия. В “Подслушан разговор“, „О, чудо“ и др. виждате 
хитрия бюрократ, който се жени със сметка, за да бъде добре в джоба си 
и в канцеларията си. В „Ученик на Ниче“ ви гледа надменният поглед на 
празния български индивидуалист, а в „Богоборец“ – жалният херой на 
бляскавата дума. Ето и банкера в “Разбъркания понятия“, и богаташа в 
„Милионера Абаджиев“, които са толкова грешни, колкото и българската 
кокотка, многолика и празноклика, в „Жанрова картинка“, „Портрет“ и 
„Политика“. Най-характерен за нашата действителност е оня родолюбец 
в „Патриот“, който в дни на ужас и громол16 за родината, в дни на черни 
народни изпитания, когато в 1913 г. в Букурещ се канят да забият меч в 
сърцето на цял народ, намира смисъл на земното си битие в комара17: 

– Турци Тракия обръщат в прах:
– Той играе шах.
Пискат жертви хиляди зад Рила.
– Той си знай скамбила.
Сърби, гърци ни душат без спир:
– Той – на отуз-бир.
Влахът края ни злорадно така:
– Той спокойно цака.
Подло ни изнудват в Букурещ
– Той играй шеш-беш18.

 16 громол (остар.) – разгром, погром, грохот  (бел. ред.).
 17 комар (араб.) – общо название на хазартни игри: зарове, карти и др. (бел. ред.).
 18 Скамбил и отуз-бир са стари игри на карти, спечелили си лоша слава заради хазартния 

момент в тях, а шеш-беш е вид игра на табла (бел. ред.).
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Нарочно се спряхме на оригиналните работи на Шишманова. 
Те са писани цял живот – в тях се отразява острозъбата българска 
действителност от педесет години насам. Много от тях крият лични 
болки. Сам авторът изповядва това – ненапразно цитува онзи откъслек от 
„Разговори с Гьоте“ на Екермана, гдето се говори за интимните корени на 
„Ксении“ на Ваймарския олимпиец. Трябва да се изтъкне, че Шишманов, 
като разкрива печалния образ на нашия живот, има главно под внимание 
живота на интелигенцията, на столицата, на онова съсловие или на ония 
среди, които са засегнати от вълните на европейската култура. Сам 
интелигент, един от първите наши учени, той е имал възможност и 
сили да следи как по пътя на своята европеизация българинът остава с 
качества, които загатват за неговото първобитно, ориенталско състояние, 
а същевременно, как в негово лице се отразяват отрицателните страни 
на една нова култура. Ето защо, там, гдето Шишманов строи епиграма 
или портрет от суров материал – не книжен, а посочен му от нашата 
действителност, той е силен. Особено в портретите си, в жанровните си 
картини, в карикатура и хумористичните си профили. Характерно е, че 
тук той не избягва острата ирония, саркастичната гримаса – той сякаш 
би искал да има бич, за да зашлеви по лицето на някои омразни типове 
цялата българска действителност. Затова и ония общи места, сиреч ония, 
гдето се жигосва опакото на закони, принципи, идеи – нямат свежест, 
присъща на един груб реализъм, подсказан неведнъж в някои портрети. 
Там обаче, гдето дава портрет, Шишманов се стреми да типизира – и това 
е едно от ценните постижения на неговата скромна муза. Много от тия 
портрети напомнят познати фигури – срещали сте ги, срещате ги всеки 
ден дори. Наблюдателното око и поетичната инвенция на Шишманова не 
са били припряни, не са се изморявали да търсят сюжети, теми, мотиви. 
Най-обикновени случки, най-обикновени лица, най-обикновени идеи – 
и все пак от тях е построен един голям образ – бай Ганьо в средата или 
из средата на българската интелигенция. Тоя, който някога ще поиска да 
прочете „светата библия на миналите дни“, ще види, че „преображенията“ 
на бай Ганьо са били безконечни.

Шишманов, с перо на критик и на литературен историк, подлага сам на 
преценка своето дело. Най-строг е той към формата на своите творения. 
И наистина, той неведнъж се спъва в каноните на версификацията19, не-
веднъж се мъчи да подчини на ритмичната схема своя език, често иска 
да огъне като тръстика своя обрат, нерядко е безпомощен, колчем20 
желае да придобие изразна мощ. Трябва обаче да се признае, че на много 

 19 версификация (фр.) – от vers ‘стих‘, стихотворство, създаване на стихове, стихознание 
(бел. ред.).

 20 колчем (диал., разг.) – щом, когато, всеки път когато (бел. ред).
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места той успява да даде къса, отсечена, сбита, излята реч, да постигне 
остроумен езиков контраст, интересен кръговрат на мисълта, който 
изненадва и поразява. Той умее пластично да рисува, живо да предава 
положения, хубаво да посочва смешното и карикатурното, комичното 
и глупавото. Конкретизация и типизация – това са основните методи 
на епиграматичното и карикатурното му изкуство. И нищо чудно, ако 
в неговата книга могат да се намерят творения, които биха могли да се 
поставят наравно с тям подобни на най-добрите наши писатели. А като не 
се забравя, че цялата тая критика на българската действителност, в смях, 
ирония, сарказъм, духовити обрати и долавяния, се налага на автора от 
по-висок, европейски идеал – културен, политически и нравствен, лесно 
ще можем да си обясним и нейната скрита мощ. Ето защо тия епиграми 
и портрети биха могли да изпълнят прекрасна социална роля. И тъкмо 
затова те трябва да се препечатват – те са за момента и във въздействито на 
момента откриват възможности за нравствено утоление. И ако си видим 
криво лицето в огледалото, нека не се сърдим нему, а на себе си, че не 
се стремим да вървим по-бързо към нравствено, духовно съвършенство. 
Само в това съвършенство се крие залогът за успех на личност и народ.
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Отец Паисий: Обществено-културно-политическо списание,  
Год. IV, 1931, № 11/12, с. 155-157

МЪРТВИ ДУШИ1

Историческите издирвания у нас и в чужбина са изтъквали интересни 
моменти в румъно-българските културни отношения.

Неведнъж се е изтъквало, че в румънската култура особен дял на за-
слуга за нейното изграждане има българската и славянската изобщо, че 
българският език през 14. и 15. в. прониква, а през 16. и 17. век се налага 
във Влашко не само в книжнината, но и в администрацията, че кирили-
ца владее в съседното кралство дори до 18. столетие. Отбелязвало се, че 
българското население, което намира убежище в по-ново време, от края 
на 18. век, във Влашко и Молдова все повече и повече нараства, а от нача-
лото на изтеклото столетие до 1878 г., със запазено национално съзнание, 
което се засилва след Кримската война (1853–1856) от дейността на бъл-
гарските политически емигранти, то има свои културни органи и инсти-
тути – дружества и читалища, вестници и списания дори.

Какво е станало с тия българи, които са се преселили от България във 
Влахия и Молдова? Косвено бихме отговорили на тоя въпрос, ако кажем, 
че тяхна кръв тече в жилите на някои румънски поети, учени и държавни-

 1 Откритата алюзия на заглавието с класическия Гоголев роман е базата, върху която 
е положена полемичната рецензия на Б. Йоцов за съдбата на българските бежанци 
и емигранти във Влашко и в Молдова, въпрос, поставен пред науката с изданието 
на професор Стоян Романски „Българите във Влашко и Молдова“, и е  обект на 
научно рецензиране в настоящия текст. Въпросът, който най-много вълнува Йоцов, 
и е актуализиран с изданието на Романски, е въпросът за запазване на националното 
съзнание на българските преселници, за съхраняване на културната памет. Намерението 
на книгата  „да посочи съдбата на българското племе в пределите на кралството оттатък 
Дунава“ поставя акцент не само върху материалното състояние, но повече върху „мо-
ралното и нравственото състояние“ на българските преселници. Йоцов, облягайки се на 
текста на Ст. Романски, подкрепя  смелото сравнение с 30-те години на XIX век, когато 
българите са живеели добре и са имали свои училища, издавали са списания и проч., а 
вече в ХХ век ситуацията е променена. Патетичен е и финалът на рецензията, в който 
Б.Йоцов заявява, че  е време управниците на България да се активизират „свободна и 
независима България стане истинска духовна майка на всички, които са вън от нейните 
предели“ (бел. ред.).
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ци. Значи, не са ли те загубени в своето съзнание като българи, не са ли те 
мъртви български души?

Проф. Ст. Романски2∗, който отдавна се занимавала изяснение на ру-
мъно-български взаимни отношения – езикови, културни и политически 
– в желанието си да открие нови страници от историята на българските 
страдания, спира поглед на своите сънародници във Влашко и Молдова, 
които биват прогонени от бурята на разиграващите се събития в Турция 
оттатък Дунава. Често смущаван от редица въпроси – българския няко-
га характер наднешни румънски села, български преселнишки3 селища, 
страдания и скитничества на български преселници в Румъния, – той 
пристъпя към тяхното разрешение, като се заема – от 1912 насам, та до 
1924 г. – да събере необходимите податки и документи – в Държавния ар-
хив на Дъмбовица (Arhivele statuluî) и в Архивата на Румънската академия 
на науките в Букурещ. Тук главно в актовете на княжеската канцелария, 
в т. нар. княжески кондики4 (condicele domnetsî), актове, които датират 
от края на 18. и началото на 19. век – до Руско-турската война през 1828–
1829 г., дори до времето на руската окупация там – от 1828 до 1834 г. Осо-
бен труд и грижи се полагат, за да могат да се открият под „бежанци“, „от 
Турция“, „сърби“ българските преселници отсам Дунава, да се открият 
ония българи, които са отминали, без да оставят своя език и своето съз-
нание за народностна принадлежност – на тия, които са дошли след тях, 
сиреч мъртвите български души.

Така биват събрани, след дълга работа, 399 документа – без да се из-
черпва еднаж5 завинаги богатството на споменатия архив – и то на ру-
мъно-славянски, влашки, български, руски и френски език, документи, 
които обгръщат времето от последните десетина години на 18. в. до 1840 
г. Подредени по хронологичен принцип, номерирани и изяснени чрез 
кратко изложение на съдържанието им, те вече стават годни за справки 
и издирване, на което Ст. Романски казва, че ще се предаде, за да може 
да обрисува картината на българските преселения в Румъния, особено на 
последното голямо преселение през 1829 г. и изобщо – да посочи съдбата 
на българското племе в пределите на кралството оттатък Дунава. Имен-
ният и вещен показалец6, оставен за замисленото изследване, би могъл да 
осведоми читателя по-лесно върху ценността на обнародвания архивен 

 2 Стоян Романски, Българите във Влашко и Молдова. Документи по заселянето на бъл-
гарите във Влашко и Молдова. Университетска библиотека, 20. София, 1930. 

 3 преселнишки (диал.) – преселнически (бел. ред.)
 4 кондика (от лат. остар.) – дневник, документ (бел. ред.).
 5 еднаж (диал.) – веднъж (бел. ред.).
 6 показалец – Списък на собствени имена, на понятия, на предмети и др., споменати, 

указани, цитирани в книга, в научно съчинение, в публикация, напечатан накрая след 
текста; индекс.
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материал. Но и сега, при едно по-внимателно преглеждане на свидетел-
ствата, могат да се набележат някои характерни особености, които са от 
интерес за нас в случая.

Преди всичко, долавяме някои от главните причини за преселението 
на българите от Сливенско, Карнобатско и пр., а това са големите съби-
тия, които стават в Източна България и чиито главни херои7 са Русия и 
Турция. Страхът на българите от турския ятаган, от турски своеволия и 
насилия ги заставя да се разделят с родните огнища и да търсят убежи-
ща в по-честита страна. Виждаме какво е отношението на Русия, от една 
страна, и на Турция, от друга, към преселнишкитe движения. Също така 
грижите на руските окупационни власти в Румъния до 1834 г. за наста-
няване на бежанците. Неведнъж пък Турция е заставяла със сила бяга-
щите българи да се върнат в родни домове. Не по-малко грижи са имали 
и румънските учреждения при заселбата8 на българите. Проследи ли се 
по-нататък външната съдба на преселниците, ще се види, че те са били 
българите в различни части на княжеството Влахия и Молдова, в градове, 
села, обикновено в мошии9, че често е трябало да менят жилището си, да 
образуват отделни самостойни селища, да си създават немалко страда-
ния докато се устроят, обзаведат и затвърдят своите човешки и граждан-
ски права. Неведнъж са прибягвали към търсене на защита от официал-
ните власти, към оплаквания и протести, към упорства и саморазправа. 
Еднаж10 настанили се, повели външно по-спокоен, заседнал живот, тe не-
рядко биват смущавани от произволи на румънски управни власти, от 
своеволия на мошиери, на румънски граждани и селяни. Често е трябвало 
с оръжия да бранят влашки земи срещу преминаващи на десния бряг на 
Дунава турски пълчища. Друг път, за да се спасят от притеснение, пре-
селниците са приемали чуждо поданство. Изобщо, българите в новото си 
отечество били заставени да се борят с ред неблагоприятни условия, за да 
могат да заживеят сносен човешки живот.

От особен интерес са ония документи, които хвърлят светлина вър-
ху стопанското състояние на българските преселници. В Румъния бежа-
нците биват принудени да се справят с нови стопански форми на живот. 
Мнозина от тях били причислени към мошиите, зависели от собствени-
ците или наемателите им. Така те се чувствували нравствено недостатъч-
но свободни. Други били облагани с тежки данъци и берии11. Затова виж-

 7 херои (остар. книж.) – герои (бел. ред.).
 8 заселбата (остар. диал.) – заселването (бел. ред.).
 9 мошия (от рум.) – чифлик, имение (бел. ред.).
 10 еднаж (диал.) – веднъж (бел. ред.).
 11 берия (остар.) – Такса, събирана от държавни органи за направени услуги (бел. ред.).
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даме, че се оплакват – било от произволите на мошиери12 и арендаши13, 
било от несправедливи деяния на финансови власти, било че били наказ-
вани с бой – за пример и назидание. Понякога търпението е минавало 
възможните си граници, избухвали са ропоти и непокорства срещу теж-
ките морални и материални задължения, ставали са саморазправи, които 
се свършвали, разбира се, винаги с нови унижения и разорения на сто-
пански и политически слабия. В стремежа си да се доберат до по-износни 
материални условия за живот преселниците търсят нови селища, нами-
рат нови убежища, по-спокойни пристанища. Неведнъж и румънските, и 
руските власти, които първоначално полагали грижи за настаняване на 
дошлите бежанци, наказвали българите, че в борбата си за съществува-
не са погазвали правилници и закони, наставления и наредби. Виждаме 
напр. българи, наказани, че са секли гора, че са искали да се спазят обе-
щаните им облекчения, че се бият с хората на мошиери. От изнесените 
свидетелства става ясно, че българите във Влахия и Молдова са били ико-
номически крайно притеснени, обезправени, едва ли не закрепостени в 
някои случаи.

Не по-радостно е представено в книгата на Ст. Романски и морално-
то и духовно състояние на преселените българи. В градовете ще е било 
по-добро, особено през 20-те и 30-те години на миналото столетие. Но 
изобщо един безправен – политически и стопански – народ не може да се 
чувствува нравствено доволен от себе си. Нищо чудно, че у мнозина14 бъл-
гари, не у мнозина, но у повечето от тях, гори желанието да се завърнат в 
родната си страна, гдето въпреки всичко ще намерят условие за по-сно-
сен живот. Нищо чудно, че не малцина15 роптаят, загдето не са сигурни в 
своята семейна чест – оплаквания срещу своеволия от румънска страна 
над жените им, говорят за болката от пониженото им достойнство. Какви 
особени духовни интереси са имали не можем да знаем по-обстойно от 
документите. Но за техните настроения и идеали дори имаме основание 
да съдим от хвалебната песен, която Димитър Попски написва в 1813 г. 
на Софрония Врачански, тогава в Букурещ – „Его прѣподобію Господину 
Отцу епископу Врачанскому Софронію…“  От изнесените документи се 
вижда, че епископ Софроний, по поръка на угро-влашкия митрополит 
Доситей, е ръкополагал между 1802 и 1809 свещеници. Един от ръкополо-
жените е бил и “Dimitrie sin popa Dimіtrie” през 1809 г. в Букурещ. Навярно 
това е Димитър Попски, поклонникът на Софрония Врачански. Сега мо-
жем да гадаем за реалните поводи и вътрешните мотиви за написването 

 12 мошиер (от рум.) – чифликчия, земевладелец (бел. ред.).
 13 арендаши (остар.) – наематели на земя, алендатори (бел. ред.).
 14 мнозина (неопр. местоим.) – много (бел. ред.).
 15 малцина (неопр. местоим. , употребено като същ. име) – малко (бел. ред.).
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на споменатата ода. Българите във Влашко и Молдова са тачили16 особено 
много своя архипастир17  в дни на тежки страдания и изпитания. Особено 
когато виждат, че той се труди за своето паство. Но тия, които са били 
пръснати из разни селища на новото отечество, не са могли да се радват 
на мъдрото му слово. Грижи от страна на власите за тяхната просвета не е 
имало. В села и градове, особено в градове, като Букурещ, Гюргево, Бра-
ила, Прахово, Бузъу, Плоещ, Крайова и др., те са гаснели бавно в своето 
национално съзнание, за да загаснат доста след сто години.

Ето такава е нерадостната съдба на българите, преселници в Ромъ-
ния. Какво е станало с тях? Документите посочват, че в началото на 19. 
век в Букурещ само е имало около 14 хиляди българи, които днес, ако 
всички бяха запазили съзнанието за своята национална принадлежност, 
биха били неколкократно повече. Гражданствено неустроени, морално 
незащитени, икономически притеснени и сломени, те са били заставяни 
– по всички части на Влахия и Молдова – да забравят своя майчин език, 
своето съзнание че са българи. Книгата на Ст. Романски, на когото трябва 
да благодарим за неуморния труд да търси из архивите българската на-
родност, има значение не само за историческата наука — тя има особена 
важност сега, когато в Румъния, особено в Добруджа и Бесарабия, има 
повече от милион българи, поставени едва ли не в същите условия на жи-
вот, както някога техните братя преселници. Бихме добавили – едва ли не 
и при по-лоши условия, защото в Букурещ се води безчовечна политика 
на обезбългаряване с всички средства на модерната инквизиция. Това е 
книга, от която могат да вземат поука всички българи, над които тегне 
въпросът да бъдем или не, като народ и държава.

Тя хлопа на българската съвест, особено върху съвестта на българската 
интелигенция и на ония, които са призвани да ръководят съдбините на 
народа – да се замислят и да пристъпят незабавно към дело – дотегна-
ха вече на всички думи, протести и ридания за нравственото съхранение 
на българската народност. Само когато свободна и независима България 
стане истинска духовна майка на всички, които са вън от нейните пре-
дели, в човешки и безчовечни условия на живот, и говорят нейния език, 
само тогава ще можем да се надаваме, че новата история няма да запише 
страници на културен позор, няма да изнася дълги списъци на български 
мъртви души.

 16 тачили (остар.) – уважавали (бел. ред.).
 17 архипастир (остар.) – почетно звание на духовно лице с висок сан (патриарх, 

митрополит, епископ) (бел. ред.).
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Отец Паисий: Обществено-културно-политическо списание,  
Год. IV, 1931, № 17/20, с. 238-240

КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ КУЛТУРНИ БОРБИ1

(Ст. Чилингиров, Български читалища преди Освобождението. 
Принос към историята на Българското възраждане. София, 1931).

Един от нашите известни писатели, Ст. Чилингиров, който неведнъж е 
хвърлял поглед към духовния живот на своя народ в минало и сегашно, 

написал множество статии и студии, за да осветли един или друг въпрос 
из българската културна и политическа история, изненадва сега с един 
обширен труд, резултат колкото на благородни усилия и грижи, толкова 
и на строга добросъвестност и неуморна трудолюбивост. Това е принос, 
от особено значение, към историята на българските културни борби 
преди Освобождението, които, изразили се в една или друга посока, имат 
за един от своите крупни успехи просветни, нека кажем национални, 
огнища – читалищата.

Читалищен деец от дълги години, един от виновниците за подема 
на нашето читалище от 1911 г. насам, трогвал и вълнувал неведнъж от 
читалищна катедра, Ст. Чилингиров отдавна проучва историята на тия 
културни огнища. Така, в труда си Добруджа и нашето възраждане. 
Културно-историческа издирвания, София 1917, и в Добруджа, география, 
история, етнография, стопанско и държавно-политическо значение, 

 1 Б. Йоцов оценява положителано книгата на Ст. Чилингиров и  подкрепя интереса към 
въпроса за ролята на читалищата в българския културен живот. Поставя въпроса и за 
чуждите влияния – сръбско и гръцко, за смисъла на  създаване на читалища, оценени 
от българската интелигенция,  която „вижда в читалищата един орган за национално 
обособяване“ през епохата на Възраждането. Авторитетът на книгата се подкрепя и от 
читалищната дейност на самия Ст. Чилингиров, а и от твърдението, че събирал всички 
документи и материали за книгата  17 години. Сред проблемите,  поставени в книгата, 
е и грижата на автора за наблюдаване на  отслабване на читалищното дело, когато само 
през периода 1856 – l 876 г. са били създадени в българските земи 130 читалища. С ак-
тивизиране на революционните борби запада читалищната дейнаност. Според Йоцов 
книгата на Чилингиров е принос към историята на читалищното дело, но и поставя 
трудни въпроси за „културната хегемония на не един съсед“, както и за „отпора“ на 
българските читалища  и борбата им за самостоятелност (бел.ред.).
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София 1918, книга, която издаде Съюзът на българските учени, писатели и 
художници, Чилингиров хвърля светлина върху Българското възраждане 
в завладения от Румъния край в свръзка с развоя на читалищното дело 
там. А в България 1000 години. 927—1927. I. София 1930, той направи 
пръв опит в студията си „Възраждане чрез читалищата“ (с. 663-683) да 
проследи развоя на нашите културни огнища от 1856 до 1876 г.

Ето и сега той си поставя за цел да даде широк, обмислен образ на 
българското читалище в неговото историческо развитие, да изтъкне 
неговата роля за националното и културно-политическо осъзнаване на 
нашия народ и да подчертае изгледите за утрешната му съдба. Затова 
дава ценен увод (с. 13-136), гдето всъщност прави синтетичен обзор 
над една културна дейност във връзка с главните идеи на българското 
„Възраждане“, както казва той – на българското национално обособение, 
бихме казали ние. Едва след тоя общ преглед Чилингиров пристъпва 
към обзор върху развоя на всяко читалище поотделно, следвайки не 
хронологически, както би се очаквало, а механически, азбучен принцип. 
В края има хронологична таблица, която дава ясна представа за развоя на 
читалищното дело преди Освобождението, от 1856 до 1876 г.

От обилния материал в книгата, събиран седемнадесет години от 
Чилингирова, и от интересните проучвания, дадени в увода, гдето има 
прегледност, правилна ориентировка и добър поглед, се налагат на нашето 
внимание въпроси, които са от особено значение не само за историята на 
читалищното дело у нас, на борбите за национално обособение, но и за 
историята на българската литература.

В живота и развоя на читалищата се отбелязва един важен мо-
мент – чуждото въздействие, главно от Запад, и после – от сръбска и 
гръцка страна. Това въздействие е от такъв характер, че дава подтик 
за национална самодейност, за народностна самосъхрана. То е само 
резултат на българския устрем към европеизация, който води началото 
си още от времето на отца Паисия. И сръбските читалища от 40-те години 
на миналия век насам, и гръцките силогоси2 имат образец и подтик от 
западна Европа. И гърци, и сърби, главно австрийските сърби, като 
предаватели на ония културни вълни, които идат от духовния живот на 
западния свят, играят благодатна роля в случая, защото дават примери за 
подражание на нашите народни дейци. Българската интелигенция вижда 
в читалищата един орган за национално обособяване, и затова бърза да го 
използува за борбата си срещу турцизма, пансърбизма3 и панелинизма4. 

 2 силогос – културно-просветна организация, сдружение (гр.).
 3 пансърбизъм – идеологическа платформа за създаване на Сръбска държава с господство 

над всички южни славяни (книж.).
 4 панелинизъм – политическа доктрина за обединяване на всички гърци в една държава, 

наречена Велика Гърция (фр.).
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И макар възникнали под чуждо въздействие, те стават чисто народни 
организации, които се явяват носители на по-високо, на нараснало вече 
културно съзнание.

За това съзнание говори и времето на тяхната поява. Едва след 
Кримската война (1853–1856) имаме в Шумен, Лом и Свищов първите 
читалища. А тая война е важен момент в културния и политически живот 
на българския народ. Тепърва сега българските възродителни усилия 
завършват с политическа програма, която има една единствена точка – 
освобождение от икономическо, духовно и политическо робство. Сега се 
вече заговорва за български национален въпрос, нещо повече той предиз-
виква вниманието на западния дипломатически свят. От друга страна, 
българският духовен живот се усложнява – разраства се периодическият 
печат, основават се дружества, нараства  броят на училищата, засиля 
се черковната и революционна борба. Нищо чудно, че и началото на 
читалищното дело се свежда към 1856 г.

За време от 1856 до 1876 г., сиреч време от две десетилетия, българското 
културно съзнание прави решителни завоевания. Повече от 130 читали-
ща – в градове и села, в различни посоки на нашата земя, стават средища на 
културна дейност свръхреална и практическа. С тях се свързва и училище 
и черква, и театър; в тях стават забави, представления, вечеринки и утра; 
те стават народни университети; те обгръщат в разнообразната дейност 
на техните членове най-важните идеи и настроения на времето – идеите за 
родна земя, родно минало, за български език, за българска националност, 
за българска култура и културни институти, за българско всестранно 
освобождение. Трябва да се отбележи, че нашият народ е имал верен усет 
за действителността. Той иска да продължи оная културна традиция, 
която му завещават дейци като Априлова, Фотинова, Павловича, Неофита 
Рилски и пр. Чувствувал е, че е необходимо да се създадат и извънучилищни 
организации, които да насочват към правилни пътища подрастващите 
поколения, които да обгърнат целия му стремеж за подвиг. Сега, кога-
то има вече не само интелигенция, но и общество, което се явява със 
своя културна физиономия, когато българинът има съзнание за своята 
национална принадлежност, тия организации е трябвало да изпълнят 
висока задача – да съдействуват за духовно обединение на българския 
народ от Тулча до Охрид и от Ниш до Цариград. Обаче тая културна 
стихия бива отслабена от засилилата се политическа, и то революционна. 
Докато през 1869–1871 г. имаме нарастване броя на читалищата– на 66 
от 130 за цели 20 години, от 1872, когато българската младеж е обхваната 
от революционни настроения, когато от Букурещ се носи бунтарското 
слово на Каравелова и Ботева – тоя брой намалява, за да стигне дотам, 
че да се заговори за криза в читалищното дело. Трябва да се заключи, че  
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Българската интелигенция вижда в читалищата един орган за национално 
обособяване.

Тая картина на подценяване културно-просветните деяния поради 
българския максимализъм от това време, по-добре се осмисля, ако вник-
нем в борбата изобщо за културна независимост, от борбата за българско 
слово, за българска мисъл, изобщо – за българска черква, както е прието 
обикновено да се казва. Българските културни борби водят началото 
си още от времето, когато се създава българската държава, когато 
българската славянска маса се съзнава като народ. Но от 1762 година, ко-
гато Паисий начертава културно-политическа програма на нашия народ 
за сто години, тия борби имат по-друг характер, по-друг темп, по-други 
условия на развитие. И актът от 1773 г., който разклаща гръцко-турския 
стопански деспотизъм, и Хатишерифът5 от 1836 г., и Танзимата6 от 
1845 г., и Хатихумаюнът от 1856 г., не са нищо друго, освен признания, 
от официална страна, за културна, стопанската, моралната и политическа 
еманципация на българския народ, еманципация, която минава по-
нататък през 1861 г., 1870 и 1872 г. Сравним ли Царските политически и 
културни борби от XIX век, ще видим, че вторите имат по-големи успехи, 
и то не временни, не ограничени, а от значение за цял народ и цели векове. 
Следователно, читалищата, ако имаха по-голяма свобода на развитие и 
ако не биваха възпирани от крилатата идеология на бунта, биха стигнали 
също така до значителни завоевания в областта на общите културни 
подвизи на нашия народ. Тогава, може би, при реализация на всички 
ония идеи, които се раждат в читалищните огнища, щеше да се осмисли 
и разрасне културната борба – на няколко фронта срещу домогванията на 
сърби и гърци, щеше да се стигне до просветлението, което би посочило 
опасността от австро-руското съперничество на Балкана, а също така – и 
опасността от едно разпокъсване на Европейска Турция преди да има един 
кален в борбите и затвърден в съзнанието си народ. Ония идейници7, 
които не изчакваха събитието, които искаха да ги диктуват, нямаха оная 
политическа далновидност, която би им дала да схванат, че като работят 
за ненавременно разпокъсване на Турция, подготвят и разломяването 
на българския народ – подготвят, защото още не са видели затвърдени 
неговите културни позиции.

Най-после трудът на Ст. Чилингирова дава възможност да се подигне 
един въпрос, който тревожи и българската литературна история, въпроса 
за границите на Българското възраждане. Ако от Паисия до Венелина 

 5 Хатишериф и Хатихумаюн – султански укази за промени в Османската империя (тур.).
 6 Танзимат – процес на реорганизация, на обществени реформи в Османската империя 

(тур.).
 7 идейник – идеолог; човек, който прокламира дадени идеи и създава движение за 

осъществяването им (книж.).
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можем да говорим за началото на българска пробуда, то от Венелина до 
Раковски вече имаме основание да мислим за Българското възраждане. 
Какво е тогава времето от 1856 до 1876 г.? Един от първите наши 
литературни историци го нарече време на национални борби – и с пълно 
право. Значи, той ясно е чувствувал, че тия две десетилетия не могат да се 
сравнят напълно с ония преди Кримската война. И наистина, сега имаме 
възроден вече народ – имаме печатници, училища, вестници, списания, 
водим борба за църква и държава. Нима това не са вече признаци на 
един нов момент от духовното развитие на народа? Ето защо трудът на 
Чилингирова е принос към историята на българските национални борби, 
към борбите за национално обособение. Само в по-широк смисъл на думата 
можем да определим времето от 1762 до 1876 г. като време на Българското 
възраждане, ако и да не може да се говори за точна периодизация. Тъкмо 
появата и развоят на българските читалища допринася доста да се 
разреши по-правилно един проблем на българската литературна история. 
Ст. Чилингиров е посочил множество обстоятелства и факти из живота 
на всяко читалище поотделно, които убеждават, че читалищното дело е 
резултат на народното културно, обществено и политическо съзнание. 
Благодарение на Чилингирова историкът на българската литература 
ще отдели, както отделя за периодическия печат, една страница и за 
българските читалища.

Бихме могли да поставим множество други въпроси, все в свръзка с 
труда на Чилингирова. Важното е да посочим сега, че Български читалища 
преди Освобождението дават повод за размисъл не само върху миналото, 
не само върху проблеми из българската културна история, но и върху 
сегашното и бъдещето. А това значи, че е време да се мисли у нас повече 
върху културни въпроси, че е необходимо да се пристъпи към организация 
на българския духовен живот, че е наложително да се работи за демокра-
тизация на културните ценности, в смисъл, че те трябва да станат народно 
достояние, да се изработят нови културни идеали за племето ни. Защото 
нашият народ е застрашен не само от политическата, но и от културната 
хегемония8 на не един съсед. И в подготовката на народа за отпор срещу 
тая или оная хегемония ще зависи утрешната победа. А тоя, който иска 
да печели победи, особено победи за своя народ, трябва да прелиства 
страниците на миналото, гдето са записани борбите му, за да може да има, 
съобразно с условията на днешната действителност, добре обмислена 
културно-политическа тактика и стратегия.

Има немалко трудове, в които можем да посочим изправки и 
допълнения, да изтъкнем други схващания и тълкувания, някои 
методически неоправдани похвати на изложение или на изследвание, но 

 8 хегемония – ръководна роля, надмощие, доминиране (гр.).
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пред които не можем да затворим уста за признание, дори и за похвала. 
И заради положени грижи, и заради добросъвестност, и заради умение, 
и заради благодатно събран материал, Ст. Чилингиров може да достави 
радост на всеки културен българин, който знае да цени чуждата мъка, 
а също така – който търси в миналото на своя народ не само поука и 
назидание, но и част от своята собствена душа, за когото гласът на дедите 
е глас пророчески, а подвигът – отражение на една вечна висша воля.
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Учителска мисъл, Год. XIII, 1931, № 9, с. 639-653

ЦАНИ ГИНЧЕВ
(1832–1894)

Едно име, което буди само мили спомени, умиление и симпатия. Учител 
и книжовник, както толкова много видни българи преди Освобож-

дението, който се налага на съзнанието, както със своя професионален 
и обществен идеализъм, така и със своята дейност, посветена изцяло в 
служба на живота. Той печели пред съда на времето не само като се въз-
вежда към един общ културен тип, но и когато се разгледа отделно, като 
определена личност, която, въпреки общите черти, сближаващи я с дру-
ги, има своя физиономия, своя жизнена и литературна съдба, свой чар.

Както толкова негови събратя, и той носи здравата кръв на селски 
народ и буйната енергия на възмогващо се племе, което след злополучния 
за България поход на Дибича Забалкански1 през 1828–1829 година, 
въпреки всички страдания и разочарования, издига на своето знаме 
на бъдещето, определен стопански, културен и политически идеал – 
пълно освобождение от надвластието2 на чорбаджии, гърци и турци. 
Лясковец, неговото родно огнище, в което вижда божия свят през 1832 
г., със спомена за привилегиите на старо войнишко селище, над което 
са простирали закрилна десница мощни султани, с население, из чиято 
среда излизат будни градинари, откърми рано в душата на младия Цани 
съзнание за труд, за стопанска дейност, за необходима борба с живота за 
насъщния хляб. Дядото му предава своя градинарски занаят, който му 
идва на помощ в тежки дни на изпитание. Оня стремеж към стопанска 
възмога3, толкова характерен за българското население през 30-те години 

 1 Иван Иванич Дибич–Забалкански (1785–1831, по рождение Ханс Карл Фридрих Антон 
фон Дибич (Нans Karl Friedrich Anton von Diebitsch) е руски пълководец от немски 
произход, командващ в началото на 1829 г. руската армия по време на Руско-турската 
война от 1828–1829. На 14 септември 1829 г. е сключен Одринският мир. В случая Б. 
Йоцов има предвид с думите „злополучния за България поход“, че с подписването на 
Одринския мир е взето решение да се изселят български семейства в Бесарабия. За 
изселването отговаря генерал Дибич–Забалкански, който повежда хиляди български 
семейства с армията си през  българските земи (бел. ред).

 2 надвластие (поет.) – власт над всички, над всичко (бел. ред.).
 3 възмога (остар.) – развитие (бел. ред.).
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на миналия век, намира в лицето на Гинчев един от своите ярки носители. 
Сега българинът строи училища, черкви и манастири, създава занаятчий-
ски работилници – неговата стопанска мощ, колкото и да не е завидна,  не 
закъснява да се изяви в една или други посока. Нашето Възраждане, не 
бива да се забравя, е в пряка зависимост с тая мощ.

Друга стихия, която характеризира българския живот през това време, е 
стръвният негов културен устрем. След като в 1835 г. се отваря Габровското 
училище, из което излизат ратници4 на българската просветна нива, след 
като се създава за нуждите на момента цяла педагогическа и учебникарска 
литература, след като заема първенство в духовния ни живот учителят, 
изтиквайки полека свещеника, след като целият мироглед се освобождава 
от багрите на килията и черквата, като става все по-светски и по-светски, 
и след като през време на Кримската война (1853–1856) се слага пред за-
падния свят българският национален въпрос, нашият народ, подхванал 
вече борба за национална черква, сиреч за културно освобождение, не 
може да не бъде увлечен и от стихията на бунта. Ето през това време на 
1832 до 1848 г., годината когато умира страдалчески в Атон мъченикът 
на нашето народно съзнание, Неофит Бозвели5, се оформява характерът, 
мирогледът и стилът на живот у Цани Гинчева.

През 1842–1843 г. Гинчев постъпва в училище, стои до 1846, гдето по-
лучава повече черковнославянско образование в един светогорски метох 
на Лясковец, после, за кратко време навярно, учи в Търново, при про-
чутия тогава Никола Михайловски6, завършил Историко-филологиче-
ския факултет в Москва. Наскоро7 се прехвърля през 1848 г., след  като 
градинарствувал в Букурещ една или две години, в Белград, приютил 
тогава немалко български младежи, гдето от 1854 до 1857 г. следва три 
разреда на гимназията с добър успех и примерно усърдие. Неспокойният 
Гинчев не е могъл да се задържи повече тук – през 1858 г. го виждаме 
в Одеса, гдето продължава познанството си от Белград с Георги С. 
Раковски, през 1860 г., след като спохожда8 Света гора постъпва като 

 4 ратник (остар.) – воин, боец (бел. ред.).
 5 Неофит Бозвели (ок. 1785–4.IV.1848) – виден възрожденски книжовник и неуморен 

деец за духовната свобода на българите през XIX век. Активен борец за самостоятелна 
българска църква, изпращан на заточение  в Атон 1841–1844 г. и 1845 г., където прекарва 
последните три години от живота си. Най-значимата му творба е диалогът „Плач бедная 
Мати Болгария“, отпечатан едва през 1874 г. от В. Друмев ("Периодическо списание, 
книга 9-10"). Главна част от литературното му дело са неговите диалози, в които е от-
разена борбата му за национално самоопределение на българите. (бел. ред).

 6 Никола Михайловски  (1818–15.XII.1892) – възрожденски книжовник, учител, преводач. 
Баща на Стоян Михайловски и брат на Иларион Макариополски. Завършва Историко-
филологическия факултет в Москва. Преводите му допринасят за развитието на 
новобългарската белетристика през XIX в. (бел.ред.).

 7 наскоро (остар. и диал.) – набързо (бел. ред.).
 8 спохождам (остар.) – посещавам за кратко време, навестявам (бел. ред.).
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„волнослушател“9 в Киевския университет по естествени науки, като 
престоява като такъв само две години, до 1862 г. – Ето това е, в едри черти, 
образованието на Гинчева, не особено високо днес, но за времето си – от 
голямо значение. Важното е да се отбележи, че домашната среда, която не 
е могла да задоволи жаждата му за по-висока просвета, го закърмява със 
своите основни настроения и идеали. Чуждият свят, който се разкрива 
пред него в Букурещ, Белград, Одеса и Киев, не само обогатява личния 
му опит, не само разширява духовния му кръгозор, но и го просмуква 
със своя романтичен патос, който се манифестира главно в областта на 
културните завоевания.

Вредил се между най-просветените българи на времето си, 
тридесетгодишният Гинчев, у когото надделява здравият разум, а не 
болезнената мечта на сърдцето, когато трябва да вземе определена 
относба10 към българската политическа действителност, бива запленен от 
културния идеал на своя народ. Откъснат от своята родина, той я намира 
сред тия, които отдавна са я изгубили – сред българските колонисти в 
Бесарабия, на които той посвещава седем години на учителска просвета в 
селището Карагач, от 1862 до 1869 г. Родината си той е чувствувал по-бли-
зо в лицето на своята съпруга, дъщеря на търговец, която му е донесла 
през 1864 година в бедната българска колония историческата романтика 
на своя град Търново. В Бесарабия Гинчев не само просвещава, но и сам 
се просвещава – изучава българския бит, българските нрави и обичаи, 
българското народно творчество. Така засиля у себе си самоизмамата, че 
не е далеч от своята родина, че нея той носи в сърдцето си, още повече, 
когато я вижда с мъченически ореол. Неговата страстна привързаност 
към родината, както и стремежът му за по-спокоен просветен труд го за-
ставят да се върне в България през 1869 г. Точно в разгара на револю-
ционните борби, когато Любен Каравелов подхваща да издава в Букурещ 
„Свобода“, а Христо Ботйов подема от Браила своята бунтовна песен. Той 
засяда в Русе, гдето от 1870 до 1872 г. е учител, гдето пипа строгата ръка 
на валията Митхад паша – и с това се определя решително към страната 
на „просвещенците“ в българските политически борби, на ония, които 
са вярвали повече в перото и книгата, отколкото в меча и бунта. Макар 
че е в революционния комитет, че е във връзки със злочестия Ангел 
Кънчев, макар че като учител в Габрово (1872–1875), след въстанието на 
Дюстабановата чета, по клевета на тамошните чорбаджии, лежи в затвора 
на Търново два месеца, заедно с други габровски учители. Руският щик11 го 

 9 вольнослушатель (рус.) – човек, посещаващ висше учебно заведение, допуснат до 
учебните занятия и изпити, но без права на студент (бел. ред.).

 10 относба (остар.) – отношение (бел. ред.).
 11 Руско-турската освободителна война от 1877–1878 г.
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заварва през 1877 г. учител в Търново. Събитията, които се разиграват от 
1877 до 1879 г., го извикват на един или друг нов пост, като интелигентен 
българин, но от 1881 той се връща отново в служба на народната просвета 
– и като училищен инспектор във Врачанско и Оряховско (1881–1884), 
и като първостепенен учител в Лом (1885–1806), и като преподавател 
в девическата гимназия в Търново (1886–1893), гдето след 30 години 
носене на учителския кръст слиза доброволно от арената на просветната 
дейност. Слиза, но не за почивка, а за нови борби за българска култура, 
които биха продължили дълго още, ако на 26 юли 1894 година смъртта не 
им туря край в София, гдето и днес се покоят неговите останки.

Като учител Цани Гинчев пленява преди всичко с жизнения си 
педагогичен похват, с разнообразните си интереси, с високото съзнание 
за своя обществен дълг, с по-широкото схващане на ролята на просветния 
деец в духовния живот на народа. Заразява както с културния си идеализъм, 
така и с романтиката на нашите предосвобожденски дейци. Класната стая 
не задоволява неговите творчески жажди. Затова иска да гради, а ако не 
може да строи, да събира градиво за българска духовна култура. Иска да 
бъде учител на народа, да бъде негов наставник и възпитател. Така ще 
си обясним оная вътрешна негова енергия, която цели тридесет години 
излива благодатно плодове в душата на българската младеж. Също тъй 
и оная неспирна жажда за дейност на културното поприще, която го 
тика към предприятия от литературен и просветно-обществен характер. 
Нещо повече, и оная негова смелост да задълбава в разрешението на 
въпроси, за които няма нито нужната подготовка, нито необходимите 
творчески сили. Има известна наивност – някъде младенческа, другаде 
старческа, когато се нирва12 в областта на научни изследвания. Не бива да 
се забравя, че тая наивност е присъща черта и на много други наши дейци 
преди Освобождението – това е негли13 черта на времето, което още не е 
познавало принципа на строга икономика на силите и на диференциация 
на труда, когато обществената необходимост е изисквала по-скоро 
енциклопедисти, а по-малко специалисти. Обаче люде14 като Гинчева 
заразяват със своята вяра в живота, в благотворното дело на социалния 
труд, един оптимизъм, който също така е присъщ на нашето Възраждане 
и на нашите борби за национално самоопределение – без него не би се 
стигнало до ония резултати, на които всички днес се учудваме.

Учителят Цани Гинчев, в чужбина или в родината си, се увлича от 
българската фолклорна романтика. Още в Белград и Одеса, 1857 и 1858 г., 
той се интересува от българския бит, от българското народно творчество 

 12 нирвам се (диал.) – гмурвам се (бел. ред.).
 13 негли (остар. диал.) – може би (бел. ред.).
 14 люде (остар. поет. диал.) – хора (бел. ред.).
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– сиреч от онова, за което Юрий  Иванович Венелин15 след 1829 г., след 
„Древные и нынешные болгаре“ въпие16 пред люди като В. Е. Априлов17, 
Неофит Рилски18 и др. И неслучайно тук името му се свързва с Георги 
С. Раковски, в чийто „Показалец“ от 1859 г. той има своя дял – било в 
концепция, било в материал. Взаимните връзки между единия и другия, 
неизследвани досега документално, не могат да подскажат, кой има 
първенство не само в идеята за „Показалец“ и за нейното изпълнение, 
но и за ония чудати теории за език, минало и творчество на българите, 
които намират такова лично място в съчиненията на единия и на другия. 
Оплакванията на Гинчева, че Раковски е използувал негов материал за 
„Показалец“, както и неговите идеи за „Ключ българскаго языка“, 1865 
г. (изд. посмърт. Одеса, 1880 г.), се нуждаят във всеки случай от основна 
проверка. За нас е важно в случая да отбележим, че и двамата, както 
толкова други след тях – като Ст. Веркович19, К. и Д. Миладинови20, Л. 

 15 Юрий Ив. Венелин (псевдоним на Георги Хуца) (22.IV.11802–26.III.1839) – рускоезичен 
славист и българист, историк, етнограф от украински произход. През 1830 г. пътува 
в българските земи; кореспондира с В. Априлов, който го снабдява с български кни-
ги, с препис от „История славянобългарска“ на Паисий и го насърчава да продължи 
българистичните си изследвания. През 1829–1841 г. издава в 3 т. „Древние и нынешние 
болгары в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении 
к Россиянам“ – труд, който променя отношението към българската история и култура. 
Венелин е сред първите учени слависти, който систематично записва и издирва 
български народни песни и старини. Защитава тезата, че църковнославянският език 
съответства на старобългарския език. (бел. ред.).

 16 въпия (остар. книж.) – надавам вой, крещя (бел. ред.).
 17 Васил Е. Априлов (21. VII.1789–2.X.1847) – виден възрожденски книжовник и просветен 

деец, меценат. Съдейства за откриването на първото българско светско училище 
в Габрово през 1835 г. Автор на много книжовни трудове, сред които „Българските 
книжници или на кое славенско племе собствено принадлежи кириловската азбука“, 
„Денница новоболгарскаго образования“ (1841). Съдейства на много български младежи 
да получат образование в Русия (бел. ред.).

 18 Неофит Рилски (светско име Никола Поппетров Бенин) (ок. 1793–1.01.1881) – български 
педагог, филолог, преводач, книжовник, музиколог, проповедник, духовно-църковен и 
обществен деец; енциклопедист. Автор на „Болгарская граматика“ (1835), пръв учител в 
Габровското училище, въвежда взаимоучителния метод. Заедно с Христаки Павлович 
е смятан за един от основателите на учебната литература през ХІХ в. За нуждите на 
училището в Халки Н. Рилски съставя своята Христомаθїѧ славѧнскаго ѧзыка, 1852. К. 
Иречек го нарича „патриарх на българските учители и педагози“ (бел. ред.).

 19 Стефан Веркович (4.ІІІ.1821–30.ХІІ.1893) – фолклорист, етнограф, археолог; по 
произход хърватин, последовател на идеите на илиризма. Дълги години изследва 
фолклора на населението в Македония, което категорично определя като българско. С 
името на Веркович е свързана една от най-бурните дискусии на ХІХ в., продължаваща 
и до днес – споровете за автентичността на публикуваните от него сборници с народни 
песни "Веда Словена", които съхраняват памет за събития отпреди християнско време 
и за древнославянски и тракийски богове. (бел. ред.).

 20 Миладинови, Димитър (1810–1862) и Константин (1830–1862) – български възрож-
денски просветители и фолклористи. През 1861 г. издават сборника „Български народни 
песни“, в който събират, подреждат и систематизират образци от различни жанрове 
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Каравелов, В. Чолаков21, изхождат от романтичния възглед, че народното 
творчество отразява душата на народа, че в него се крият данни за разяс-
нение на най-тъмни страници от миналото, че в него се съхранява здрав 
и свеж националният характер. Този възглед, както и литературният по-
вик на времето, заставят Гинчева да събира песни и приказки, предания 
и легенди, пословици и поговорки, басни и гатанки, да прави описания 
на обичаи и обреди, да търси българска митология, да гадае потеклото и 
прародината на своя народ – и то не само в Бесарабия сред българските 
колонисти, но и в България, и то тогава, когато вече излизат нови сили, 
готови да се втурнат или втурнали се вече в същата посока на дейност. 
Той не иска да бъде само събирач, но прибягва към тълкуване, към научно 
обяснение на събраните материали. Неподготвеният научно етнограф и 
фолклорист иска да бъде историк и филолог. Затова, въз основа на свои 
проучвания, в които фантазията, увличаща един некритичен ум, подби-
райки най-странни факти и давайки простор на най-произволни обяс-
нения, стига до безсмислени изводи и заключения, които не устояват и 
срещу най-слабата научна критика. Липсата на подготовка и отсъствието 
на критичен ум оправдават смелостта му да мисли и да проповядва, че 
траките, които според Херодота са живели на Балканите, преди да дойдат 
славяните, са славяни, че те живеят и сега между нас българите. Българите 
(името им иде от името на р. Буг) са дошли на Балкана по-късно, гдето 
са сварили тракославяните. И тук Гинчев стои родствен в мисълта си с 
Раковски, за когото също така тракийските племена са славянски22. „Тра-

на българското народно творчество. (бел. ред.).
 21 Васил Чолаков (1828–1885) – фолклорист, издател, книжовник, етнограф, библиограф 

и нумизмат. Завършва духовна семинария в Киев (1848–1855) и следва в Духовната 
академия в  Москва. Събира и записва народни песни, обичаи и умотворения, една 
част от които предава в Москва на Константин Миладинов, който ги включва в сбор-
ника Български народни песни от 1861 г. Под влияние на Миладинови  и той започва 
да събира материали за миналото и бита на българите. След като напуска Москва в 
края на 1858 г., Чолаков заминава на обиколка в Македония. През 1859 г. е в Рилския 
манастир, където проучва съхраняваните там стари ръкописи, евангелия, жития и 
старини и създава каталог на запазените ръкописни книги. През следващите години 
Чолаков обикаля българските земи; през 1863 г. се прибира в родния си град, където 
става учител и допринася за издигане на учебното дело. През 1872 г. на свои разноски 
издава в  Болград  „Български народен сборник“. По-късно се замонашва в Рилския 
манастир под името Константин Рилец (1875). (бел. ред.).

 22 Тези идеи на Ц. Гинчев са разгледани от Ив. Д. Шишманов в статията му „Тракийската 
теория на Цаня Гинчев“ (Юбилеен сборник на Славянската беседа. София, 1895, с. 38-
55). Шишманов и Гинчев имат богата кореспонденция, посветена на връзките между 
етногенезиса и устното поетическо наследство на българската народност. Шишманов 
представя тезите на Гинчев, както са изложени в две от неговите писма (от 6 декември 
1890 г. и от 8 юли 1891 г.), прави преглед на актуалните по това време изследвания, за 
да стигне до извода, че най-новата наука „ще даде донейде право [на Ц. Гинчев], както 
му дава право и когато твърди, че траките са още живи, че те са между нас, само че не 
се потрудваме да поотворим очи и да ги видим“ (бел. ред.).
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кийската теория“ за потеклото на българите, за изяснение на народно 
творчество, нрави и обичаи, Гинчев допълня със странна теория и за със-
тава и характера на българския език в „Писма за издирвание на корените 
на българския език“, обнародван във в. „Труд“, 1887 г., гдето наивността и 
невежеството си взаимно съперничат, както у Раковски, който също така 
е толкова по-смел, колкото по-силно издава липса на най-елементарни 
познания по сравнително езикознание, както дори у П. Берона, който 
етимологизува колкото по наивен, толкова и по чудат начин. Тия особена 
страст на Гинчева да се нирва в тъмното минало на нашия народ, вярата 
му, че ще може да хвърли светлина върху загадъчни страници, го заставя 
да мисли, че трябва да учи санскрит, дори – през последната година на 
живота си – да мечтае, че може да прави археоложки разкопки в родината 
си.

Тук Гинчев се откройва23 самоук, който е толкова по-смел, колкото е 
по-неподготвен, който жертва не само своята необуздана фантазия, но 
и на оная фолклорна фантастика, на която се плаща дан във времето на 
романтизма. Един закъснял романтик, който през 80-е и 90-е години на 
миналия век изглежда странен, àко24 и интересен.

Цани Гинчев се свързва още по-дълбоко с нашия духовен живот и с 
това, че се зачленява25, àко и по-късно, с традицията на литературно-ху-
дожествената ни мисъл. Той може изцяло да бъде обяснен в светлината, 
която излъчва върху него нашата литература от Кримската войни до Ос-
вобождението. Учителят, както се изтъкна, е съпричастен у него с книжо-
вника, както у толкова много негови предходници. Учителското в негова-
та природа го заставя да използува и перото за въздействие и назидание. 
Следвайки установена вече практика, той пристъпя към поука и чрез оня 
литературен род, които най-много се удава на такъв замисъл. Още като 
учител в Бесарабия, като има примера на Петко Р. Славейков, издал през 
1852 г. Езопови басни под заглавие „Басненик“, като знае заветите тук 
на Добря П. Войникова26, от когото се учи и Харалан Ангелов27, като не 

 23 откройвам се (остар. диал.) – откроявам се (бел. ред.).
 24 àко (диал.) – въпреки че, макар и (бел. ред.).
 25 зачленявам се (остар.) – причислявам се (бел. ред.).
 26 Добри Войников (10.XI.1833–27.III.1878) – писател, драматург, основоположник 

на българския театър, журналист, театрален критик. Има значителни приноси 
във възрожденската драма и театър. Автор на исторически драми, на комедията 
„Криворазбраната цивилизация“ (1871). Като педагог издава учебни помагала и ръко-
водства (бел. ред.).

 27 Харалан Ангелов (10.ІІ.1845, Шумен–25.VІІ.1904, Шумен) – поет, учител, обществен 
деец; сътрудничи на периодичния печат. Поетичните му творби са издадени посмъртно 
(1934) със заглавие „Стихотворения“ (редактор, съставител и коментар Борис Йоцов, 
вж. в настоящия том) (бел. ред.).
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е чужд на творческите постижения на И. Л. Крилова28, а също така и на 
българския народен гений, Гинчев написва басни, като ги слага изцяло 
върху своята баснотворска лектюра29, чужда и наша. Своето изкуство да 
твори басни, което първоначално изявява само пред своите ученици, той 
разкрива пред българското общество едва през 1870 г., когато обнародва 
в Русе „Български басни“. От предговора към книгата, която изглежда, че 
се посреща добре, тъй като през 1883 г. претърпява второ издание, личи, 
как Гинчев схваща изкуството на баснята, какво значение ѝ отдава и как е 
творил, следвайки подбудите на своята нравствена природа. Като вижда в 
баснята „философия и благонравие“, той я предназначава само за децата. 
Знае какво място заема описанието на сцената, сиреч на условията, при 
които се извършва действието, знае и цената както на изтъкнатия характер, 
така и на подчертаната поука, която се подсказва от алегоричния смисъл 
на съдържанието. От друга страна, той използува опити на именити чужди 
баснотворци, като Езоп30 и Крилов, или на наши, като П. Р. Славейков, 
който е побългарил чужд опит, а също така изкориства31 и народното 
творчество в неговите стари песни, пословици и поговорки. Подражава, 
както сам признава, заема смисъл или тема, като дава своя обработка. 
Успява, обаче, да принесе към българската литературна съкровищница 
осемнадесет къса оригинални. И при всичко това – Гинчев не създава нито 
една, може да се каже, басня, достойна да се вреди наред с такива от други 
наши автори в българската дидактическа32 поезия. Макар че се е учил у 
домашни и чужди автори, тайната на баснотворското изкуство му остава 
непозната. Не знае стегната композиция, драматизация на изложението, 
алегоричния характеропис, самоизлъчващата се нравоука33. Басните му 
са обременени от дълги описания, ненужни разсъждения, излишни под-
робности. С една дума – липсва динамика и икономика. Липсува и език 
и стил, от които зависи доста много нравственото и художествено въз-
действие.

Учителското в природата на Гинчева се изразява и по-нататък в 
ония не малко стихотворения, които пише по един или друг повод през 
70-е и 80-е години, след Освобождението, и които винаги са нагодени 

 28 Иван Л. Крилов (1769–1844) – руски поет и баснописец, член на Руската императорска 
академия. Автор е на над 200 басни. Сюжетите на някои от тях наподобяват басните 
на Езоп и Лафонтен, но има и много оригинални. (бел. ред.).

 29 лектура (фр.) – устно представяне, устна разказна практика; прочит (бел. ред.).
 30 Езоп (620–560 пр.Хр.) – легендарен древногръцки баснописец. Според античните 

сведения бил роден в Месемврия (дн. Несебър) и бил от тракийски произход. Басните 
му са преведи на много езици, често са преработвани; най-известни са преработките 
на Жан дьо Лафонтен и Иван Крилов. (бел. ред.).

 31 изкориствам (рядко) – използвам с користна цел (бел. ред.).
 32 дидактически (от гр. книж.) – поучителен (бел. ред.).
 33 нравоука (рядко) – нравоучение (бел. ред.).
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предимно за една средношколска публика. „Периодическо списание“, 
„Труд“, „Библиотека“ и пр. не се свенят със своите страници да обгърнат 
плодовете на поетическото му вдъхновение. Мислейки, че не е добре 
въздействувал със своята муза, той прави отбор от обнародваните си вече 
стихотворения, които поднася на обществото през 1884 г. в Русе в сбирка 
„Стихотворения и приказки“ (книжка първа за ученици и всекиго). И тук 
поуката, назиданието са основната стихия на Гинчева. Мотивите му, кои-
то се свеждат към добро, труд, просвета, природа, страдания и неволи на 
народа, устрем към нравствен живот, са колкото безинтересни, толкова и 
безвкусни. Но чистата наивна тяхна сърдечност, особено на тия, които са 
предназначени за деца, учителският техен тон на благост и доброта, тех-
ният нравствен оптимизъм, с проявения някъде умело стил на народната 
песен – всичко това не е могло да не затрогне на времето си сърцата и да 
наложи в тях образа на милия им създател.

Гинчев прави опит да се домогне до по-високо художествено 
изображение и да постигне осмислена поетическа стилизация с „баладата“ 
си „Две тополи или неожидана34 среща“, която обнародва Цариград през 
1872 г., както и с по-късните си епически поеми „Сирак Али“, в „Труд“ 
от 1891 г., и намерената в ръкописите му „Дели Бано и Шабан Гега“. От 
значение тук е първото творение – и то по-скоро за изяснение на някои 
моменти от историята на българската художествена мисъл. Ако „Две 
тополи“ да имат своя зародиш в учителското начало на Гинчева, ако и 
да иска да научи, да настави, че страхът и суеверието трябва да бъдат 
преодолени от по-висок културен стадий на развитие, ако и да не е воден 
от творчески инстинкт, все пак тук се постигат известни художествени 
ефекти в изложението, внася се смело за пръв път у нас, след Н. Герова35, 
в поезията ни, един баладен мотив – за вграждане на човешка сянка, – 
зает от народното творчество, прави се усилие да се свърже изкусната с 
народната песен. Първата глава „Пътник“, гдето се диви разказ в немерена 
реч за романтични приключения на тайнствен пътник из Търновско, както 
и „третата“, гдето се продължава разказът, стоят, сами за себе и по-високо 
по художествена стойност от втората глава, гдето именно е разработен в 
стихове, осмосрични и шестосрични, с кръстосани женски рими, не винаги 
издържани в тая система, баладният мотив. Дешка и Ненчо, вградени 
със сенките си в основите на строящия се мост над Янтра, умират, но от 
гробовете им, близки един до друг, израстват две тополи, които си шепнат 

 34 неожиданный (рус.) – неочакван (бел. ред.).
 35 Найден Геров (Н. Г. Хаджидобревич) (23. II.1823–9. X. 1900) – възрожденски писател, 

фолклорист, езиковед и общественик. Автор на първата новобългарска поема „Стоян 
и Рада“, създадена в Одеса (1845). Най-значимото му дело е „Речник на блъгарский  
язик с тълкувание речити на блъгарский и на руски“ (Т. 1–5, 1895–1904), подготвя го 
в продължение на 50 години (бел. ред.).
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с ласки за свидна обич и след смъртта. Обикнат поетически мотив, който 
по-късно разработват П. Р. Славейков в „Милена“, П. П. Славейков в 
„Неразделни“, П. Ю. Тодоров в „Над черква“. Баладата страда от липса на 
стройна композиция, от неясна тематика, разтегнато изложение, слаба 
стихова техника, неосмислена фантастика, от отсъствие на лиричен тон 
и на чувство за силата и въздействието на свръхестественото в човешките 
отношения. Личното тук е доста незначително. Учителят е надделял над 
поета и художника.

Етнографът, фолклористът Гинчев се проявява повече в прозата си, в 
ония разкази и повести, които пише и обнародва след Освобождението в 
Търново, в страниците на редактираното от него сп. „Труд“ (1887–1893), 
в които, обаче, се възпроизвеждат събития и се рисуват лица през време 
на турското робство, от края на XVIII век насам. Ако отминем „Седянка“ 
и „Женитба“, и двете от 1891 г., в които е събран доста етнографски 
материал, в които прозират хубаво изрисувани битови сцени и добре 
скицирани фигури из селския живот, с топлотата и багрите на едно 
съчувствено перо, не можем да не спрем на „Зиналата стена“ от 1887 г. 
и на „Ганчо Косерката“ от 1890 г. – Своето разказно изкуство Гинчев 
посочи още в „Две тополи“, в началото и края, гдето излага страданията и 
причините на тайнствения пътник. „Зиналата стена“ корени имено в тия 
части на „Две тополи“, а тя от своя страна става основа на цялото по-
нататъшно художествено дело на търновския учител. Ако в „Седянка“ и 
„Женитба“ преобладава материалът, разпореден около типични народни 
обичаи, то в двете последни повести изстъпва на пръв план умението да 
се разказва за събития и приключения, в които са заплетени лица, като се 
слагат в картина на по-сложни жизнени отношения.

Както другаде, така и тук Гинчев използува своя материал от 
наблюдения върху живота на българите в Бесарабия и Търновския край. 
Спомени, предания и легенди, действителни случки и събития, позната 
природа, върху фона на която изрязва своите фигури, близка нему среда, 
българска и турска, и то предимно преди Освобождението, – всичко това 
съставя градиво за неговите творчески замисли. „Зиналата стена“ крие в 
основата си спомен за отдавнашно произшествие, от края на XVIII или 
началото на XIX век, свързано с Търново и Лясковец, когато са върлували 
там яничари36. Оттук се заема сюжетът на повестта, колкото прост, тол-
кова и незначителен, който вместо да се разработи в рамките на разказ, се 
разтега, като се обременява с дълги описания на природа, на обстановка 
и на лица, та се стига до размери, несъответни на една вътрешна правда. 
Замисълът е също прост – да се изтъкне българската неустрашимост и 
воля за отпор срещу всяко насилие над нравствената природа, а също – 

 36 яничар (диал.) – еничар (бел. ред.).
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да се подчертае неизбежността на възмездието. Фабулата се движи по 
простата, ако и лъкатушна линия на основното събитие. Трима яничари 
се отправят от Търново за Лясковец да заграбят коня на дяда Аврам, а 
самият дядо Аврам да хвърлят от една канара, от „Зиналата стена“ край 
Търново. В Лесковец дядо Аврам долавя намерението на яничарите, та 
своевременно вестява на роднини, близки и съседи – Цаньо Брадвичката, 
Иван Ряпата и Никола Алдерката, каква опасност тегне над живота му. 
На път за Търново Аврам бива спасен от своите другари. Наказанието, 
което е било отредено за Аврама, се прехвърля върху злодейците. 
Пропастта под „Зиналата стена“ поглъща през нощта яничарите. На 
следния ден, денят на св. архангел Михаила, в Търново сияе радостта 
на турци и българи, освободени вече от заплахата на тримата кръвници, 
а Аврам гощава сърдечно своите спасители. Тая нишка на разказа не е 
изтъкната ясно, не е подчертана в своите основни моменти, нито се 
разприда с особено умение, не се примамва вниманието и не се задържа 
волевата напрегнатост чрез повествуване и драматизация. Лицата, които 
са зачленени в развитието на действието, àко и малко на брой, àко и 
не разкрити в сложни и заплетени отношения, успяват да проникнат в 
нашето въображение живи и ясни. Àко и да няма по-дълбока психология, 
àко в изяснението на постъпки и действия да се изявява наивна простота, 
все пак Гинчев съумява да се домогне до вътрешна правда. Описанията, 
към които е проявена изключителна склонност, описания и на природа, 
и на обстановка, и на лица, и на вътрешни състояния, колкото и да носят 
свежестта на непосредно наблюдение, страдат или от отсъствие на 
последователна съсредоточеност, на подчертано основно настроение, 
или от разточителни подробности, от старческа словоохотливост, която 
на места досажда. Интересните сцени из живота на българи и турци, 
добре описаните нрави и обичаи, и наши и чужди, разкритите отношения 
между тирани и роби пълнят не малко страници от повестта и ѝ придават 
особена цена. А подчертаният тон на художествен такт, на художническа 
безпристрастност, в изображението на отрицателни и положителни 
образи, внушава по-голяма симпатия към разказното изкуство на автора.

Повестта „Ганчо Косерката“ се отличава от „Зиналата стена“ по сюжета 
си и по изтъкнатата по-голяма художествена зрялост. По строеж, по 
изложение на събитията, в методата за задържане с епизоди развоя на 
изложението, по подбор и характеристика на лица, по битов материал, 
по относба към възпроизвежданата действителности, по общата посока 
на изображението тя прилича на първата Гинчева повест. За ядка на 
повестта служат отношенията между българи и турци, по-право – 
между българската рая и турската аристокрация след Заверата от 1821 
г. Мястото, гдето се разиграват събитията, е пак Търновския край, по 
точно – Търновско и Лясковско. Замислена е широко, но не и дълбоко, 
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основната задача е подсказана пак от учителското начало в природата на 
автора – да се изтъкне, сега чрез една средищна фигура, независимостта 
на българския дух и неизбежната отплата за всяко зло. Сюжетът сега е 
по-сложен, фабулата е по широка, лицата са по-разнообразни и повече на 
брой, ако да се свеждат към познатите вече две групи – българи и турци – 
отношенията са по-заплетени, темите са по-обилни и богати. В действието 
е постигнато единство, въпреки двете линии, по които се развива то. От 
една страна се следят отношенията между Рашид бей, бея в с. Гиран, и 
хубавата му дъщеря Анку, край Янтра, и Хадър бей от Търново със сина си 
Джевдет бей, а от друга, отношението на Ганчо Косерката, смел българин, 
към тия представители на турската насилническа власт. Анку и Джевдет 
чезнат в пламенна любов, но над тях висне проклятието на Ромео и Юлия 
– бащите им са в смъртна вражда. Хадър бей, старият аристократ от 
Търново, е жестоко обиден от по-младия Рашид бей. След време обаче 
те биват смирени, по почин на търновските аги, в Гиран става тържество, 
младите Анку и Джевдет са пред празника на своята мечта, най-после те 
имат при Рашид бей свое гнездо. Турците от Гиран, и тъст и зет, заедно 
с верния си служител Бекир, измъчват раята. Бекир дори иска да заграби 
Милка, кръщелница на Ганчо Косерката, и подслонена на живот при дяда 
Добри. Косерката убива в засада една нощ Бекира, когато завлича със 
себе си Милка, и го хвърля в Янтра. Той почва да преследва Рашид бея, 
върши пакости на имота му, една нощ едва не го убива с изпратен по него 
куршум, убива и коня на зетя му, Джевдет бея, който едвам се спасява, 
по-нататък, при взаимни преследвания, убива и Рашид, и Джевдет бея. 
Така Ганчо Косерката, някога простия мливар37, кавалджията и веселяка, 
но с буен темперамент и волна природа, става крило на бедни и слаби от 
с. Гиран, изпълнител на висша нравствена воля, която не оставя ненаказа-
но зло, олицетворено в Рашид бея, недостойния потомък на потурчените 
някога български боляри, в Джевдет бей, чието сърце не омилостивява и 
прелестната Анку, в дивия пъдар38 Бекир арнаутин39. 

Повестта е интересна не толкова в изкуството да се разказва, не с 
обработката на материала, а със самия изложен материал. Описания 
на природата, на българския и турския бит, на обикновени, но 
интересни душевни състояния, на особени положения и сцени увличат, 
заинтригуват, но обилието им лишава разказа от напрегнатост и свежест. 
Тая статичност в изложението, която намираме в първата повест, 
се намира и тук. Повече свежест има в характеристиката на лицата. 
Наистина, нямаме сложни фигури, но затова умело и живо портретирани. 

 37 мливар (остар.) – мелничар (бел. ред.).
 38 пъдар – пазач на полски имоти (бел. ред.).
 39 арнаутин (остар.) – албанец (бел. ред.).
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Още повече, когато Гинчев е запазил художествената си свобода при 
изображението на характерите, представяващи два враждуващи свята. 
Най-добре се е изразило това умение в изображението на Анку, нежната и 
мила ханъмка, която доверява своите трепети на славеите и на Косерката, 
волния, юначния, поетичния левент40 на Лясковския край. Добродушие 
и сърдечност, лирична топлота, старческо благодумство заедно с 
поетически оптимизъм и нравствен патос облъхват цялото творение. 
И все пак  разказът не увлича, събитията не примамват, писателският 
устрем слабо трогва, материалът остава все суров, все необработен, все 
необлъхнат от пламъка на творческа личност.

Цани Гинчев, колкото и работлив, колкото и плодовит, àко и в по-
напреднала възраст, в литературното си творчество е свързан, повече 
от други свои събратя, с установената вече традиция в българската 
книжнина, с българското народно творчество, с нашите нрави и обичаи, 
най-после – с един ограничен обсег на наблюдение, които се свежда към 
край от Североизточна България, около Лясковец и Търново. Оттук 
вече се определят както духовните му интереси, градивния материал на 
творбата му, така и посоката на изображение. Както В. Друмева41 и Илия 
Р. Блъскова42, които са свързани с Шумен, Преслав и тяхната околност, 
така и той се свързва с родния си край и застъпва заедно с тях в нашата 
литература една интересна, хубава и благодатна българска крайнина. 
Добър наблюдател, с вярно, набито око, с жива житейска философия, 
която заема от народа, с крилато въображение, което никога не губи връзка 
с действителността, колчем43 се отнася до художествено изображение, 
с верен усет за характерното и типичното – той успява да даде хубави, 
дори някъде живи картини из природата, добре схванати фигури из 
народа и аристокрацията, смислени изображения на народния бит. Но 
въпреки всичко, той не смогва да увековечи в рамката на художествено 
разработена фабула характерното и типичното за своя край. Така че, 
като поет и художник, àко и да зависи изцяло от един определен кът 
на българската земя, той дава общи фигури, схематични изображения, 

 40 левент (от тур.) – хубавец, юнак (бел. ред.). 
 41 Васил Друмев (митрополит Климент Търновски) (1841, Шумен–10.VІІ.1901, София) 

– писател, духовник, политик. Завършва Херсонската семинария в Одеса. През 1862 г. 
участва в Първата българска легия на Раковски. Един от учредителите на Българското 
книжовно дружество. Автор на първата новобългарска повест „Нещастна фамилия“ 
(1860) (бел. ред.).

 42 Илия Р. Блъсков (9.ІІ.1839, Клисура–13.VІІІ.1913, Шумен) – писател, преводач, учител, 
публицист; син на Рашко Блъсков, брат на Димитър Блъсков. Повестта му „Изгубена 
Станка“ (1865) е написана под прякото влияние на „Нещастна фамилия“ от В. Друмев. 
В другата му известна повест – „Злочеста Кръстинка“ се проявява влиянието на 
западноевропейския сантиментализъм. Съставя ок. 39 календара. (бел. ред.).

 43 колчем – колкото пъти (бел. ред.).
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разкрива образ изобщо на българина, но не и на българина от определена 
крайнина44. Портретното му изкуство не отива по-далече от усилията на 
поменатите негови съкрайници45.

В цялото си жизнено дело Цани Гинчев се очертава като човек и писател, 
който се свежда към типа на предосвобожденския народопросветник и 
романтик46. Романтик в духа и смисъла на българската литература преди 
Освобождението. Всичко у него е насочено към дейност, която ще бъде 
в полза предимно на народа. Оттук неговият наивен утилитаризъм47 и 
благодушен демократизъм  в баснята и в историчните си и филологични 
теории, и в повестите си той цели преди всичко широките народни маси. 
Той познава повече от своите съвременници своя народ. Съчувствието му 
към тях, към техните страдания и неволи, вживяването му в нравствения 
им мир, насърчението, което им дава с вярата си в един благодатен край 
не са у него изкуствено, теоретично придобити, а са естествено наследие 
от неговия произход, от средата му, от характера на живота му. Ползата, 
духовна и практическа, към която са насочени неговите усилия, е от по-
висш нравствен разред. Не се ръководи от норми, от указания на каквато и 
да било естетика, както един Любен Каравелов или Хр. Ботйов например, 
а от здрав инстинкт – инстинкта на трезвия градинар от Лясковец и на 
благородния учител от Бесарабия. Перото му е обречено преди всичко на 
просветата,  и то пак на най-широките слоеве от народа. Затова за него 
не е важно как, а какво ще каже на сънародниците си. И басня, и наука, 
и белетристика – всичко е възможно, щом това са форми за израз на 
енергия, която цели обществено, народно благо. Живее с култа на книгата, 
пред която може да се трогне до умиление, със стремежа към хероичен 
подвиг, към всяко благородно усилие, вярва в народа, обича неговото 
творчество, неговото минало, неговия език – има всички ония качества 
на вътрешната си природа, които разработва в себе си с въздействието и 
влиянието на онова време, що създава Раковски, Войникова, Славейкова.

В свръзка48 с времето, в което се оформява неговата личност, и с 
характера му, у него, като писател, се изявява една богата нравствена 

 44 крайнина – област, район (бел. ред.).
 45 съкрайник (рядко) – земляк (бел. ред.).
 46 Така най-точно Б. Йоцов определя творческата личност на Ц. Гинчев. Той говори за не-

говата "богата нравствена стихия", като доизяснява: "ако и делото му да няма никаква 
особена проблематика. Очертавайки мястото му в развоя на Българската литература 
Йоцов го ситуира около 70-те години на XIX век, когато са ярки Д. Войников, В. Друмев, 
Л. Каравелов, Хр. Ботев. Главната му писателска дейност е след Освобождението, но 
тогава блестят с творчеството си Ив. Вазов, Ст. Михайловски, К. Величков. Б. Йоцов 
го определя като "епигон, като Ил. Р. Блъсков, на предосвобожденската романтика"

 47 уталитаризъм (от лат.) – материалната стойност на едно действие или поведение се 
определя от неговата полза (бел. ред.). 

 48 в свръзка (остар.) – по повод на, по причина на (бел. ред.).
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стихия, която се окачествява със следните признаци: смирение, 
скромност, назидателност и учителност, състрадателност, благост и 
милост, топла, сърдечна човечност. Когато учи децата, иска да ги настави, 
да ги възвиси нравствено. Когато прави исторични и езиковедски 
изследвания, желае да внуши на своя народ висока представа за произход, 
за минало и бъдеще. Когато прибягва към творческо възпроизвеждане 
на нашата действителности, той се стреми да подчертае тържеството 
на доброто. Като поет има отправени всичките си усилия към човека. 
Изобразява човека такъв, какъвто е, àко и да е склонен към нравствена 
идеализация. Чрез средата му готов е да извинява грешки и деяния, но не 
прощава, когато трябва да прецени оногова, който е могъл да действува 
под напора на нравствена повеля. Търси човешкото у човека. Затова като 
писател може да състрадава, да укорява, да поучава, да стопля с милост 
и благост. Човекът и художникът у Гинчев са неразлъчни един от друг. 
Дори в целокупното му дело преобладава човекът над писателя. От тия 
зависимости можем да си обясним и някои основни недостатъци на 
неговото творчество. Много проблеми, àко и делото му да няма никаква 
особена проблематика, той разрешава не както изисква художественият 
план, а както му подсказва нравствената природа на човека. Тук Цани 
Гинчев се родее с Васил Друмева и Илия Р. Блъскова.

Като художник Цани Гинчев се проявява в умението си да замисля, в 
усилията си да строи, в похвата си да излага, в поетическата си живопис, в 
относбата си към света, изразена в неговия стил. Трябва да отбележим, че 
като художник той не се налага с никакви особени качества. Обикновеното, 
установеното, наследеното от традицията – и хубаво, и лошо, преобладава 
в творенията му. Не прави широки замисли, не се задълбочава, няма 
въображение на архитект, не умее да разказва увлекателно, страда от 
усет за съотношение към нещата, не прави разлика в изложението между 
незначително, мимоходно и съществено и ценно. Най-ценното у него има 
фотографски и етнографски характер – народен бит, жанрови образи и 
сцени. Завладява с материала си, който е богат, интересен, ценен. Обаче 
градивото не е съвладяно творчески, не е облъхнато от пламъка на силна 
творческа личности. Не третира сюжета си художествено, а нравствено-
поучително. Наистина, той не знае груба тенденция и в тая посока стои 
високо над Любен Каравелова. Несъответствието между материал и 
обработка, замисъл и изпълнение раздвоява вътрешно делото му. Това 
раздвоение се долавя, както във вътрешния, така и във външния стил. 
В градивото си е реалист, а в изпълнението романтик. В езика си, който 
в своя речник зависи от говора в Лясковско и Търновско, изпъстрен с 
доста турцизми, той е спокоен и трезв, когато излага битови сцени, 
когато описва фигури, а нежен, лиричен, романтичен, когато разкрива 
картини из природата, драматични моменти, душевни състояния. Няма 
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преднамерено отношение към стила си. Естествен е, àко и образен тоя 
стил. Зад него се долавя да трепти сърцето на добър човек.

Речем ли да определим мястото и значението на Цани Гинчева в 
развоя на българската литература, ще трябва да излезем от следните 
предпоставки. Гинчев се проявява като писател едва в началото на 70-е 
години. Сиреч, когато Добри Войников и В. Друмев, Любен Каравелов 
и Христо Ботйов са завладели съзнанието на българското общество. 
Твори през 70-те, 80-те и до половината на 90-те години на миналия 
век – сиреч, около 22–25 години. През това време не развива някаква 
особена писателска дейности, не е творчески плодовит. С творенията 
си не открива нов свят, не поставя нови въпроси, не дава нови средства 
и форми на художествено изображение. Следва традицията, завещана 
му от предходните литературни поколения. От друга страна, главното 
му писателско дело се създава след Освобождението. Сиреч тогава, 
когато на литературния небосклон грее звездата на Иван Вазова, Ст. 
Михайловски, К. Величков, когато почват да се явяват на литературно 
поприще Пенчо Славейков, Т. Г. Влайков, А. Страшимиров и др. 
Следователно, като човек на литературата, Гинчев е епигон, като Ил. Р. 
Блъсков, на предосвобожденската романтика. Той не е поет, в ограничен 
смисъл на думата. А неговите „Две тополи“, които са съвършено слаб 
поетически опит, имат значение за историята на българската балада. 
Като разказвач, не лишен от дарба, създава творения, които не са могли 
дори да преживеят автора си. Времето ги отминава, въпреки някои техни 
прекрасни страници, интересни фигури, живи сцени. Едничката му 
заслуга се крие в това, че продължава литературната традиция, поддържа 
връзка между писателите преди и след Освобождението, затвърдява 
реалистичната посока на изображение в българската повест, завещава 
като литературно наследство богат етнографски материал, няколко 
живи фигури, не малко хубави страници. Мястото му не може да бъде 
другаде, освен наред с Илия Р. Блъсков, след него обаче, но пред Вазова. 
Но над всичко стои личност, която колкото и да не е съвладяла49 формите 
на творческо възпроизвеждане, се е манифестирала със своя нравствен 
патос.

 49 съвладявам (остар.) – овладявам (бел. ред.).
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Учителска мисъл: Год. XIII, 1931, № 9, 709-710

EДНА ЦЕННА КНИГА ЗА ГЬОТЕ1

Унас се е писала не една статия, не една студия за великия немски поет. 
За него са писали най-видни представители на българската научна и 

художествена мисъл. Пенчо Славейков2, д-р К. Кръстев3 и Боян Пенев4, 

 1 Рецензия  на Б. Йоцов за книгата на М. Арнаудов „Гьоте като човек, поет и мислител: 
Страници от съчиненията му и биография“, публикувана в рубрика „Книжнина“ 
(бел. ред.). Това е радушен отзив за изследването на Арнаудов, в който се отчита 
последователният интерес на българския автор към немския поет, обхвата и 
систематичността на текста (бел. ред.).

 2 Пенчо П. Славейков (1866–1912) е български поет, син на възрожденеца Петко Р. Сла-
вейков. Идеолог на кръга „Мисъл“. Автор на книгите „Епически песни“ (1896, 1902, 
1907), „Сън за щастие“ (1906), на мистификацията „На Острова на блажените“ (1910), 
на незавършената епическа поема „Кървава песен“ (1911). В духа на естетическия инди-
видуализъм той преработва някои фолклорнолегендарни сюжети в произведения като 
„Фрина“, задава още легендарен контекст в поемата „Кървава песен“ и др. През 1899 г. 
в сп. „Мисъл“ (кн. 10) излиза статията на Пенчо Славейков „Гетевите песни“ (бел. ред.).

 3 Д-р Кръстьо Кръстев (1866–1919) е известен български литературен критик и историк. 
Завършва философия в Лайпциг при проф. В. Вунд, чиито концепции силно повлияват 
текстовете му. Преподавател в Софийския университет (1908–1919), член на Българ-
ското книжовно дружество. Редактор на списанията „Литературно-научно списание на 
Казанлъшкото учителско дружество“ (1890) и „Критика“ (1891). През 1892 г. основава 
и започва да редактира значимото за националната ни литература списание „Мисъл“. 
Той е един от членовете на едноименния кръг. През 1907 г. публикува своята книга 
„Млади и стари“ (1907), с която задава нова перспектива за осмисляне на българската 
литература от края на XIX и първите години на XX век. В текстовете си неведнъж се 
позовава на произведенията на Гьоте (бел. ред.).

 4 Боян Пенев e виден български критик и литературен историк. Професор в Софийския 
университет. Научните му интереси са разностранни – изследва българската 
предосвобожденска и следосвобожденска литература. Занимава се с българо-полските 
и българо-чешките културни контакти. Сътрудничи на сп. „Мисъл“, „Златорог“, 
„Демократически преглед“ и др. с научни изследвания, но и с остро полемични текстове. 
Със своята статия „Посоки и цели при проучването на новата ни литература“ (1910) 
задава нов концептуален подход към литературната ни история. Посмъртно издадените 
му лекции „История на българската литература“ (в четири тома, 1930–1936) са учебник 
за поколения български литературни историци. През 1908 г. в „Периодическо списание“ 
(кн. 69) публикува статията „Гете у нас“ (бел. ред.).
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Михаил Арнаудов5, Ал. Балабанов6 и К. Гълъбов7 – това са тия, които 
най-много са живели и мислили с Гьоте8. Между тях особено място за-
ема проф. М. Арнаудов. Твърде рано още написал хубаво изследване 
върху „Вертер“9, доста отдавна запленявал младите с университетските 
си преподавания върху творенията на Ваймарския олимпиец, напосле-
дък той обнародва по случай стогодишнината от смъртта на поета нов 
труд – „Гьоте като човек, поет и мислител. Страници от съчиненията му и 
биография“. София, 1932, с. 199.

Проф. М. Арнаудов, толкова известен като човек и като учен сред 
най-широките кръгове на българската интелигенция, познат и като 
теоретик, и като историк на литературата, изтъкнал се като най-добрият 
у нас изследвач на проблемите от психологията на литературното 
творчество, отличен познавач както на западноевропейската, така и 
на нашата художествена мисъл, има колкото благородна, толкова и 
трудна задача – да разкрие, във всичкото му величие, великия поет 
пред българското интелигентно общество и да го внедри в неговото 
съзнание. От тая основна негова задача се определя стилът и характерът 
на неговия труд. В две части, вътрешно обединени, се очертава 
образът на един живот и на едно дело. В първата е представен Гьоте 
като човек, поет и мислител, а във втората, чрез системно, нарочно 

 5 Михаил Арнаудов (1878–1977) е български литературен историк и фолклорист. Про-
фесор в Софийския университет. Редактор на едно от продължително излизалите спи-
сания от междувоенните години – „Българска мисъл“ (1925–1944). Автор на значими 
за българското литературознание изследвания, сред които: „Увод в литературната 
наука: Задачи, история, съвременно състояние“ (1920), „Психология на литературното 
творчество“ (1931), изследвания на възрожденски писатели и др. (бел. ред.).

 6 Александър Балабанов (1879 – 1955) – български филолог, класик по образование. 
Професор в Софийския университет. Редактор на в. „Развигор“. Автор на 
изследванията „Eволюция на мотивите в гръцката поезия през класическия 
период“ (1911), „История на класическата литература“ (1917), „Облакът като 
мотив в поезията“ (1914) и др. Пише статия за Гьоте (вж. в. „Развигор“, 1922, кн. 
61), превежда текстове на немския автор и коментира българските преводи. (бел. 
ред.).

 7 Константин Гълъбов (1892–1980) – български германист. Професор в Софийския уни-
верситет, основател на българската германистика. Идеолог на кръга „Стрелец“ и редак-
тор на едноименния седмичник. Пише научни изследвания, художествена литература, 
есета. Сред книгите му се открояват „Краят на западната култура според Шпенглер“ 
(1925), „Живот, истина, творчество“ (1926), „Орнаменти“ (1934) и др. Публикува тек-
стове за Гьоте, сред които „Любовните и приятелските увлечения на Гете като символ“ 
(в. „Изток“, 1925, кн. 11), “Goethes Ur-Meister und die mundartlichen Eigentumlichkeiten 
seiner Sprache” (1921) и др. (бел. ред.).

 8 Навсякъде авторът изписва името на Йохан Волфганг фон Гьоте като Гете, както се е 
произнасяло и пишело по руски образец (бел. ред.). 

 9 Борис Йоцов има предвид изследването на Михаил Арнаудов „Вертер и Гьоте“ (1908), 
(бел. ред.).
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подбрани и подредени откъси от негови дела, от най-хубавата глава 
из автобиографията му „Поезия и правда“, а също така и от прочутата 
книга на Йохана Петер Екерман – „Разговори с Гьоте“10, той се пред-
ставя сам. Професор Арнаудов определя сам предназначението и ха-
рактера на своя труд: „На български са преведени някои поетически 
произведения на Гьоте, малко се знае обаче от широката публика и 
от младежта в училищата човекът и мислителят Гьоте. За да отгово-
рим поне отчаст11 на тая нужда, приготвихме този малък сборник, 
гдето влиза и една по-обстойна биография и характеристика на поета. 
Задачата ни беше да оставим да говори главно самият Гьоте, затова 
преведохме някои най-интересни страници от автобиографията му и 
от разговорите му с Екермана, към които прибавихме и множество 
сентенции, афоризми и мнения, взети из разни негови съчинения. Зад 
пъстротата на тези отделни изповеди и размисли проличава, вярваме, 
доста определено внушителният и цялостен образ на Ваймарския 
оракул, тъй човешки близък и тъй доверчив към всички, които се 
чувствуват родствено притеглени от него.“12.

От начало до край г. Арнаудов е последователен – винаги следва 
линията на единство между творчество и преживяване, бидейки отличен 
психолог, който иска чрез вътрешната биография да изясни както 
човека, така и творенията на поета, без обаче да стига до крайностите 
на ония, които искат да възведат със съвършенство изкуството на 
Сент-Бьова13. Затова той се спира на най-важните моменти в живота 
и делото, разкрива най-интересните и най-необходими страници на 
едно битие, и то винаги, за да се внуши един образ, за да се наложи 
един свят, една личност. И това се постига не само с предварителна 
ориентираност в литературата около Гьоте, но и с непосредно 
проучване, колкото дълбоко, толкова и проникливо, което дава 
свободата на правилна, обоснована синтеза, на сбита характеристика, 
на смислена илюстрация. Пълна осведоменост, широка ерудиция, 
умение за психологично портретизиране, винаги характерни за 

 10 Йохан Петер Екерман (1792–1854) – немски поет и писател. Той обаче става известен 
не с лирическите си произведения, а със своите дълго подготвяни „Разговори с Гьоте 
през последните години от неговия живот 1823–1832“ (1836). В книгата на Арнаудов са 
публикувани фрагменти от книгата на Екерман, като българският автор прави и кратко 
встъпление (вж. с. 109-158), (бел. ред.).

 11 отчаст (остар.) – отчасти (бел. ред.).
 12 Цитатът е от предговора на рецензираната книга на М. Арнаудов (с. VI-VII), (бел. ред.)
 13 Шарл-Огюстен дьо Сент-Бьов (1804–1869) – френски литературен критик, създал свой 

собствен метод за литературен анализ, наречен „биографичен“ поради връзката между 
произведенията и биографията на един творец, която той смята за определяща (бел. ред.). 
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Арнаудова, тук намират своята пълна манифестация. Освен това, 
личното отношение на автора, в което е изявено преклонението и 
любовта му към един от жреците на европейската поетическа мисъл, 
а също така яснотата на изложението, присъщо на един спокоен дух 
и трезв ум, както и бляскавият стил, издаващ висока литературна 
култура – всичко това увлича и подкупва читателя, съпричастнява14 го 
с живота и творчеството на поета и му дава възможност да го долови 
със своя вътрешен взор.

Изпълнил бляскаво своята задача, проф. Арнаудов врежда тая своя 
книга достойно между най-хубавите свои работи, изтъква я като най-
ценна между всичко писано у нас за Гьоте. С нея той наистина хвърля 
мост от великия ваймарец до българския читател, без да снижава 
единия и без да измъчва другия в желанието си да го нирне15 в висините 
на един европейски свят. Нещо повече, тя има и друго свое послание 
– да съдействува да се приобщим не само към един немски поет, към 
една световна личност, над която природата е изляла щедро делата на 
своя благодат, но и да подсиля крилата в устрема ни към европеизация, 
към завладяване и осмисляне духовните съкровища на Европа.

 14 съпричастнявам (остар.) – правя съпричастен (бел. ред.).
 15 да нирна (остар.) – да се потопя, да се гмурна (бел. ред.) 
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Завет: Год. VI, ноември 1932, №2, с. 15

АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ1

Ангел Каралийчев2, един от най-даровитите наши млади разказвачи, 
се е родил в с. Стражица, Гор. Оряховско, през 1902 г. Свършил е 

Свободния университет в София3. Бил е няколко месеца в Париж.4 Сега 
живее в София и се занимава с писателски труд.

Издал е сбирки – разкази „Ръж“, „Имане“ „Жълтици“. Написал 
е множество приказки и разказчета за деца – „Богородична сълза“, 
„Приказен свят“, „Край огнището“, „Дядовата броеница“ и др.

Ангел Каралийчев познава и обича селския живот. Подбира от него 
хубави случки и приключения. Изнася оттам интересни и разнообразни 
същества. Рисува поетично различни страни от неговия бит, от неговите 
нрави и обичаи. Има чувство за приказния, недействителен свят. Гледа 
светло на живота. Търси неговата хубост, неговата поезия. Разказва леко, 
живо, увлекателно. Има свеж поетически стил. Езикът му е лек, жив и 
естествен. 

 1 Това кратко мнение на Б. Йоцов за творчеството на А. Каралийчев излиза в раздел „Ко-
ментарни бележки“ (бел. ред.).

 2 Ангел Каралийчев (1902–1972) – един от най-видните български разказвачи. Започва 
своя творчески път като поет и през 1923 г. издава поемата „Мауна-лоа“. Публикува 
свои произведения в сп. „Нов път“, но след разрив с редакцията във връзка с участието 
на автора в годишнината от честването на смъртта на Яворов, Каралийчев започва да 
публикува в сп. „Златорог“. Издава споменатите в бележката на Борис Йоцов сборници 
с разкази „Ръж“ (1925), „Жълтици“ (1926), „Имане“ (1927). Каралийчев е известен със 
своите приказки и разкази за деца, публикувани в книгите „Мечо“ (1925), както и в от-
белязаните от Йоцов „Богородична сълза“ (1928), „Приказен свят“, т. 1 – 3 (1929–1930), 
„Край огнището“ (1931), „Дядовата броеница“ (1932) и др. (бел. ред.). 

 3 През 1928 г. Ангел Каралийчев завършва дипломация в Свободния университет в София 
(бел. ред.).

 4 През 1931 г. Ангел Каралийчев има половингодишен престой в Париж (бел. ред.). 
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Листопад: Седмично литературно-художествено списание,  
Год. XIII, 1932, № ½, с. 27-29

ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ И ГЕТЕ1

От 1892 до 1898 г. Пенчо Славейков е студент в Лайпциг по германска 
филология. Това време е достатъчно за него да се запознае, ако не с 

цялата немска литература, то поне с нейните най-видни представители. 
И наистина, ако се хвърли по-внимателен поглед върху творенията му, 
писани и обнародвани през тези и други години, ще се види, че той добре се 
е запознал със словното изкуство на немските майстори на поетическата 
реч. Тук някой мотив, там някоя идея, другаде образ или художествен 
похват, по-нататък – някоя реминисценция – все ще намерите, особено 
при един по-обстоен анализ, следи от общението на Пенча Славейков с 
поетическия дух на Германия. Назърнете2 ли пък в неговите литературни 
статии и критически студии, не можете да не доловите, че той открито 
манифестира своята немска литературна култура. А доколко немска-
та поезия и немската философия са били кърмачки на поетическото му 
вдъхновение и хранителки на неговата художествена ерудиция, това 
личи както от неговите преки изповеди, така и от опита му да приобщи 
българското културно съзнание към творчеството на тоя или оня техен 
първожрец. Най-силно обаче са пленили сърцето му, както той сам 
признава, Хайнрих Хайне, Фридрих Ницше и Йохан Волфганг Гете.

Поетическото познанство на Славейкова с Гете начева още от ранна 
младост и продължава до късни дни, до края на живота му. Толкова е било 
то трайно, дълбоко – и при това – непрекъснато, в тона на най-близка, 
сърдечна дружба. То може да се проследи в преводите му от Ваймарския 
олимпиец3, в статиите му за него, най-после – в отражението на Гетеви 
възгледи, на моменти от неговия мироглед, от страници на неговата 

 1 Навсякъде авторът изписва името на Йохан Волфганг фон Гьоте (1749–1832) като Гете, 
както се е произнасяло и пишело по руски образец (бел. ред.). 

 2 Така е в оригинала (бел. ред.).
 3 Ваймарски олимпиец – едно от метафоричните определения за Гьоте, който в про-

дължение на 10 години е министър в гр. Ваймар в Германия, където е и погребан в 
Княжевската гробница (бел. ред.).



409

поезия върху цялото му жизнено дело. Естествено, такова едно трайно 
познанство, такова неспирно общение с един чаровник на словото не 
може да мине безвъздействено за оногова, който е бил пленен, който е бил 
смутен от неговото величие. Разтворите ли творенията на Славейкова, 
ще намерите немалко места, в които е подчертана неговата възторжената 
относба4 към Гете – към човека, към живота на човека и към делото на 
художника. И тая възторжена относба е намерила израз в най-искрени 
признания, в най-хубави образи, в избрани обрати, които носят белега на 
едно необикновено съзнание.

С право тогава може да се поставя въпрос не само за относбата на 
Славейкова към Гете, но и за влиянието на Гете върху Славейкова. 
Нарочна студия би могла да разреши, изчерпи основно въпроса, а 
няколко набелязани само момента в случая могат да насочат вниманието 
към него, вниманието на оногова, който е склонен да прави сравнителни 
литературни проучвания.

Влиянието на Гете върху Славейкова засяга литературната му теория 
и практика, отива дори и по-далеч – прониква и в неговия мироглед. 
Това влияние прониква у него понякога мимо5 волята му, а понякога 
— то е желано от него. Сам Славейков отбелязва, че се учи от великия 
майстор. Така, ако се вгледате в похватите на изображение у него, ако 
се размислите над някои негови изразни средства, ако проследите как 
той постига стегнатата композиция, хармонизацията на поетичното 
настроение, как се стреми да постигне чара на лирическата песен, чрез 
икономия в средствата и чрез умела поантировка6, ще видите не една сле-
да от Гете, ще признаете, че той се е учил като художник от него. Обстойно 
изследване би могло да открие някои интересни паралели, които биха 
посочили от какъв размер, от какъв характер е въздействието в областта 
на словесното изкуство от страна на немския поет. От него той възприема 
високата представа за народната песен, възгледа, че поетът трябва да 
гради своята творба върху основата на единение между народно и лично 
творчество. Също така, че само преживяното, с всичката негова искреност 
и дълбочина, може да бъде предмет на творческо възпроизвеждане. Не 
бива обаче поетът да превръща всяка една дреболия от живота си в поезия 
– и да ни досажда с творчески неосмислената си личност. Индивидуалният 
момент в творчеството е колкото благодатен, толкова и опасен. Само 
освобождението на личното от веригата на ограничено субективното 
може да даде крила на творческата свобода, на онова душевно състояние, 
което подклажда право за жреческа относба към живота. Не е творец 

 4 относба (остар.) – отношение  (бел. ред.).
 5 мимо (остар.) –  покрай (бел. ред.).
 6 поантировка (фр.) – подчертаване, наблягане върху основната мисъл или идея (бел. ред.).
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този, който е роб на делничната действителност с цялата нейна суетност и 
преходност. Също така не е човек на изкуството оня, който е пленник на 
политически отношения, що затварят погледа за вечното и прекрасното. 
Гете е един от тия, които освобождават Славейкова от неговия жизнен 
песимизъм. В ранния период на своето творчество Славейков, хипербо-
лизирайки образа на своята и на световната неволя, е склонен да стигне до 
една философия на безнадеждността. По-късно той се възмогва в своето 
страдание, бива завладян от един трагически постигнат оптимизъм, 
който го заставя да се чувствува избраникъ, дори жрецъ на живота. 
Пътя към прояснение му посочва Гете. Пътя към един пантеизъм7, кой-
то възвисява духа, му посочва немският поет. Едно ново отношение към 
живота, колкото религиозно, толкова и поетическо, го заставя да стигне, 
пак чрез Гете, до една елинска жизнерадост, до дитирамбичен славослов 
на света, като висша проява на радост, на хармония и божествена мъд-
рост. В най-висшия си устрем като художник и поет, в устрема си да си 
изработи строен, хармоничен мироглед, да се сътвори като художник с 
ясен и определен стил, Славейков е подпомаган и от своя напътственик 
в живота и изкуството8.

Не бихме желали да се ограничим, преди да си зададем въпроса за 
границите и размера на това влияние. Пенчо Славейков обича най-много 
лириката на Гете – „Херман и Доротея“ и „Фауст“. Лириката го пленява с 
искреността и дълбочината си, с простотата иа изказа и с изискаността на 
постройката; „Херман и Доротея“ с широкия, епичен тон на изложението 
и с пластиката на изображението; ,Фауст“ – с философската си глъбина, с 
подчертаната в него трагичност на човешкото битие. Обича и „Разговори 
с Гете“ на Екермана9, от гдето черпи възгледи за изкуство и живот. 
Границите на Гетевото влияние тогава могат да се набележат – и в лириката, 
и в епоса на Славейкова. Характерът на влиянието е такъв, че то може да 
се признае, заедно със Славейкова, за едно от най-благодатните както за 
развоя на личността му, така и за неговото творческо дело. Благодатно 
– защото е съдействувало за разрастване на една поетическа дарба и 
защото не е погубило една творческа индивидуалност. Тъй като то не е 
било толкова могъщо, за да направи един раб, нито дори един ученик  – 

 7 пантеизъм (гр., книж.) – религиозно-философско учение, което смята, че Бог е нався-
къде, обожествява природата и я разглежда като божествено въплъщение (бел. ред). 

 8 Йоцов поставя въпроса за плодотворното влияние на Гьоте върху личността и творчест-
вото на Пенчо Славейков. Според него това влияние пронизва мирогледа на българския 
поет, свързан с отношението към българската народна песен, към неговия пантеизъм, 
повлиян от лириката на Гьоте, към прехода от песимизъм към особен вид оптимизъм, 
свързан с темата за живота и смъртта (бел.ред.).

 9 Йохан Петер Екерман (1792–1854) – немски поет и довереник на Йохан Волфганг Гьоте, 
автор на студията „Приноси към поезията“, в която отделя особено място на своя учител 
(бел. ред.).
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а дава възможност на един поет да постигне по-голямо съвършенство 
в творбата. И това влияние е от особено значение – не само защото 
съдействува в творческото развитие на един голям български поет, но и 
защото то е може би единственото в българската литература – от такъв 
характер и от такава стойност. Никой друг български поет не е живял 
толкова с поезията на Гете и никой не се е приобщил така с нея, никой не 
е оплодил тъй творчески възвисено с нея своя дух.



412

Листопад: Седмично литературно-художествено списание,  
Год. XIII, 1932, № 9/10, с. 242-243

БЛЯН И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ1

Димитър Бабев, отдавна известен като лирик, изненада мнозина – с 
драматично творение, Секулова невеста. Лирик – и пише драма! А 

всъщност той не изменя на себе си: остава лирик и в драмата. Прочетете 
лирическите мотиви в нея, сравнете ги с мотивите в сбирката му „Книга 
на откровенията“ и ще видите, че те се намират във взаимна органическа 
зависимост.

В основата си замисълът на неговата драма е лиричен. Той се изтъква 
най-добре в образа на Румяна, невестата на Секула. Що е Румяна? 
Поетичен образ на българска селянка. Идеализирана – плод на естетично-
съзерцателна относба2 към селската наша действителност, относба – 
толкова характерна в българската литература. В що се състои нейната 
драма? В раздвоението между блян и действителност. Тя носи в душата 
си образа на Малин, художник, зограф, човек, който живее в изкуството, 
за изкуството. Той е пленник на своя артистичен блян. Той не може да 
посегне на Румяна, такава, каквато му я предлага животът. А и тя не може 
да го откъсне от неговия блян. Грубата ръка на живота ги разделя – по 
волята на баща си тя трябва да стане съпруга на Секула. Секул не е поет, 
не е художник. Той е човек на практическата дейност. Той обича Румя-
на, самата нея, не нейната мечта, не нейния копнеж по хубост. Румяна 
мечтае образа на зографа. Секул не смогва да убие тая мечта, да убие у нея 
устрема по красота. И затова тя не може да бъде негова жена. У нея има 
съзнание, може би, че е сторила някакъв грях. Не остава твърда срещу 
увещание и заплахи – да се откаже от зографа, да вземе Секула – тя е в 
дома на богатия селянин. Но чак сега тя чувствува ужаса на това, което е 

 1 Рецензия на Йоцов за драмата на Д. Бабев „Секулова невеста“, в която авторът е постиг-
нал чрез своя „лиричен замисъл“ успешно представяне на „поетичния образ на българ-
ската селянка“. Коментира драматизма на пиесата, като прави опит психологически да 
даде отговор на въпроса за разминаването между блян и действителност в душата на 
героинята  с окончателната оценка, че „побеждава мечтата“ (бел.ред.).

 2 относба (остар.) – отношение  (бел. ред.).
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сторила, чак сега тя осъзнава своя грях – спроти3 себе си, спроти зографа 
– пък и спроти Секула. Тя трябва да изрази своята вина – и в това се крие 
нейното нравствено очарование. Погледне ли се от друга позиция, може 
да се каже, че грехът ѝ се крие в невъзможността ѝ да се примири със 
суровостта на условията, в които бива поставена да живее, в липсата у нея 
на практичен усет: защо ѝ  е зографът, тая мечта, тая химера4 ? Ето Секул, 
практичния, богатия, който обещава земни радости. Тая безпочвеност 
на Румяна крие извора на нейната мъка. Тя, селянката, става жертва на 
своята мечта.

В тая посока Д. Бабев проследява драматичните преживявания 
на своята хероиня. Строи образа ѝ с умисъл да разреши занимлива 
психологична проблема – кой ще победи в душата на Румяна, блян или 
действителност? В разрешението на проблемата личи пръста на лирика, 
който толкова живо е прочувствувал в своята поезия мъката да бъдеш 
пленник на един блян. В Секулова невяста побеждава мечтата.

 3 спроти (остар., диал.) – срещу (бѝел. ред.).
 4 химера (гр.) – непостижим блян, мечта (бел. ред.).
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Отец Паисий: Обществено-културно-политическо списание,  
Год. V, 1932, № 11/12, с. 189–193

СТОН НА ПРОМЕТЕЯ1

Ето – тринадесет години изминаха откак в Европа се дигна нова Голгота 
– българската земя. Земята, която на юг мият водите на Бяло море, на 

север – водите на Дунава, на запад – вълните на Охридското езеро и на 
Морава. И върху една от нейните скали биде прикован нов мъченик на 
световната неправда, нов Прометей – българският народ. Биде прикован 
в Ньой на 27. ноември 1919 г. – една от най-позорнитe дати в историята 
на Европа. Толкова години се вее вече над нас черният пряпорец на 
страданието, прелитат черни птици на всесилна скръб, вилнеят вихри и 
бури на мрачно отчаяние – под схлупен, тъмен небосклон, гдето се чува 
само звънът от вериги и глух стон на сразена надежда, на цял един народ, 
обречен на жертва от съдници без сърце, обречен на изкупва жертва за 
безумния грях на света.

Хищници с гладна стръв се нахвърлиха на българската земя. И грабиха 
от север, грабиха от запад и юг, грабиха и от изток, грабиха земята, из 
която са звънтели мечовете на нашите деди, за да осигурят на тия, които 
ще дойдат след тях, спокойна cтряxa за мир и труд. И сковаха ни в сте-
снени предели, взеха ни изходите, затвориха прозорците на нашия дом, 
за да не можем да дишаме, ограничиха ни кръгозора, откъснаха ни от 
света, заключиха ни в крепост, като ни обрекоха на гладна смърт. Да 
чувствуваш, че си болен от мощ и да не можеш да развърнеш десница за 
подвиг! Историята рядко познава по-свирепа трагедия от тая – цял народ 
да бъде ограбен от всички страни на своя дом. И да бъде така жестоко 

 1 Този полемичен текст на Б. Йоцов отразява настроенията от 13-годишнина от подпис-
ване на Ньойския договор, който отразява една национална катастрофа за България. 
Той споделя огорчението и трагизма, като чувства, изживявани от българския народ, 
като патетично обявява, че в Европа „се е вдигнала нова Голгота – българската земя“, а 
българският народ е новият Прометей – „нов мъченик на световната неправда“. Въпреки 
ясното съзнание за катастрофата, Борис Йоцов дири утвърждаващото поведение на 
българската интелигенция и с още по-голямо огорчение отбелязва, че в този момент тя 
„изнемогва от духовен глад“, защото не може да преодолее изолираността и неправдата 
от историческото решение (бел.ред.).
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притеснен, задушен в своята земя. Защото му оставиха толкова от нея, 
колкото е необходимо да прокълне в нея семето на надеждата или колкото 
е потребно, за да изкопае в нея своята гробница. А освен това, метнаха 
на шията му воденичен камък на кървави задължения. И засмукаха, като 
гладен смок вимето на крава, жизнените сокове на един изнемощял от 
напрежения и страдания организъм. И гледайте – слабо производство, 
неразработваеми земни богатства, нищожна обмена на стопански блага, 
комично евтин труд.

Да те лишат от източници за поминък, да ти отнемат възможностите 
за стопански възход, това значи да ти отсекат ръцете и да ти кажат: 
работѝ! Това значи да бъдеш обречен на грозна смърт – на нищета, на 
бедствия, на културна жажда, на духовна изнемога. Няма народ, който е 
създал духовни ценности да е бил лишен от благата на земята си. А ние сме 
народ със своя културна традиция. Народ, който пръв от семейството на 
славянските народи изстъпва на историческа сцена, който пръв създава 
славянска култура и при най-жестоки превратности на съдбата се е борил 
и страдал за нея. А гледайте сега – народ с най-окаяни условия за живот, 
ненаследил никакви богатства от вчерашния тиранин, опърпан, окъсан, 
с туберкулоза в гърдите и глад в стомаха едва ли има сили да признае, че 
неговата земя става колония на европейския капитал. Един такъв народ 
не може да се предаде на творчески труд. В борба за насъщния той няма 
сили и възможности да твори културни ценности.

И не само това – не само взеха земите ни, но отрязаха и части от един 
жив организъм. Сякаш за Шейлока на Европа беше потребно живо месо. 
И него взеха от нашето тяло. Надзърнете в Добруджа, да не говорим 
за Бесарабия, вслушайте се в Македония, в Поморавско, в Тракия – не 
иде ли оттам звън от наша реч? Един народ биде подгонен от вековните 
си огнища, за да му вземат имота. А там, гдето не можаха да му заграбят 
имота, поискаха да му вземат душата. И почнаха да горят книгата му, да 
преследват словото му, нравите и обичаите му, националната му култура. 
Български малцинства под закрила на Обществото на народите! Каква 
ирония! Никога модерният човек не е падал толкова ниско в своя морал – 
да говори за най-възвишени принципи, да тръби по света навред за своите 
най-човеколюбиви чувства и настроения и да забива същевременно 
меч на коварство в гърлото на своя брат. Как може един народ, чието 
съзнание се подлага на най-усъвършенствувана инквизиция, измъчван и 
терзан от защитници на тая или оная тирания, да се предаде спокойно на 
културна, творческа дейност! Разпокъсайте големите народи, направете 
ги да тръгнат с просешка тояга – тия, които са избрани да бъдат херолди2 

 2 херолд (от лат.) – вестител, глашатай (бел. ред.).
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на цивилизацията, и вижте, дали биха проявили културната мощ, която 
изявяват сега.

Какво по-голямо наказание за един народ – да не може да твори и 
приема културни ценности, да няма възможност да води най-изгодната 
за времето културна политика, да чувствува, че върви по пътя на духовно 
разтление3. Той не е в състояние да се устрои и обзаведе в своите училища, 
едвам смогва да издържа висшите си учебни заведения и културните 
си институти, библиотеките му рядко се ползуват от книжовното 
производство на Запада. Интелигенцията му, тая която е негова съвест, 
изнемогва от духовен глад, изнемогва в усилията си да преодолее 
културната изолираност и усамотеност. Читателят, безнадежден в своята 
покупателна мощ, едвам успява в срок от няколко години да издържи 
на пазаря книга в две хиляди екземпляра. Умственият труд е унизен в 
своята цена, културните начинания са замрели или са изгубили всякакъв 
смисъл, страшна апатия към всеки духовен подвиг. Всички сили са 
насочени срещу разрастваща се морална нищета, целят да се предотврати 
един нравствен громол4. Европа доста добре знае, как се гърчим в своите 
страдания, но тя е толкова много заета със своите собствени неволи, че 
ни изоставя на каприза на съдбата. И то, след като позволи да ограбят 
земята, да разпокъсат народа! Дали това е садизъм, който историята не 
познава по отношение на друг народ или е израз на нравствена тъпост 
у един изтънчен вандал? Европа удави в кървите на своите завоевания 
съвестта на човечеството.

И защо направиха нашата земя Голгота? Защо ни оковаха във вериги 
на Балкана? Защото искахме да ни се признае правото, което има всеки 
народ – да бъдем обединени в своята земя, да бъдем единни в своята реч, 
да бъдем обособени – в името на исторически и естествени права. И 
осъдиха ни в Ньой, без да имаме право на защита. Изрекоха присъда, за 
да задоволят по-добре своите наемници. И принудиха ни да подпишем 
тая присъда в знак на съгласие. И тая присъда нарекоха договор, а тоя 
договор нарекоха вечен! Едва ли има друг народ на земята, със съзнание 
за своята историческа роля и с дял в миналите съдбини на света, който 
да е подложен на такава жестока гавра от културна Европа. Но едва ли 
има друг народ, прокълнат на такова непознато досега наказание, който 
така гордо и с такава вяра в утрешния си ден, въпреки всичко да понася 
своята участ. От неговата изтерзана гръд се откъртва стон на Прометея. 
Нека хищници да му ръфат месата, нека се кискат с ехидна злоба тия, 
които го приковаха на скалата, нека песента на неговите окови да радва 
палачите – той има съзнание за гнусната несправедливост над него, той 

 3 разтление (остар. книж.) – разложение (бел. ред.).
 4 громол (книж.) – грохот, трясък (бел. ред.).
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има чувство за нетрайността на всяка човешка присъда, той има ясна 
представа за своето достойнство и въпие5 срещу днешния ред в света, 
срещу въоръжената до зъби и пияна от своите победи „милосърдност“, 
отправя проклятие срещу властта на мрака, праща въззив6 към тия, 
които са синове на правдата, които носят в душата си неугаснал пламъка 
на истината – да събудят съвестта на световните съдници. Тая Европа, 
която има толкова светли умове и възвисени души, предричащи ужасна 
световна гибел, ако човекът не се опомни в своята забрава, тая Европа, 
която ни прикова на Балкана, трябва да съзнае великия си грях и трябва 
да отмени кървавата си присъда. Тя ще бъде принудена да направи това. 
Ето стонът на Прометея – стон на гордото страдание, на ясното съзнание 
за собствената мощ, на поруганата световна съвест. Зевс, Зевс на днешна 
Европа, ще се сгромоляса от своя трон, за да зацари7 тържеството на 
божествената искра в човешката гръд.

 5 въпия (остар. книж.) – крещя (бел. ред.).
 6 въззив (остар. книж.) – призив (бел. ред.).
 7 зацарявам (рядко) – започвам да владея, да господствам (бел. ред.).
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Училищен преглед, Год. XXXI, 1932, № 7, с. 1215-1223

ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ
(Реч, произнесена при гроба на поета по случай на 

двадесетгодишнината от смъртта му)1

Двадесета пролет измина, откак залезе една от най-ярките звезди на 
българския поетически небосклон – залезе, за да изгрее в душата 

ни по-светла, по-примамна, по-свидна. Сбъдва се един от най-хубавите 
блянове на един поет – блянът му по живот и след смъртта. 2 Че все 
по-дълбоко и по-дълбоко чрез своя поетически образ поетът засяда в 
съзнанието на своите сънародници, все повече и повече той се налага чрез 
своето име като знак на българския дух, все по-смислено и по-смислено 
ние разкриваме в словото му своята родина. И тук, при мястото, гдето се 
покои3 бренното4 от неговия живот, възсиява пред нашия духовен взор не 
покойник, а един, когото смъртта обезсмърти, вечно живият, превърнал 
се в слънце на живота, в лъчезарна премъдрост и божествено откровение 
в делото на своята вдъхновена мисъл. И ние сме стълпени тук, не за да 
опечалим своя поглед от пламъка на вощеницата5, не да се размислим 
над страданието в жребия на човека, а за да се възвисим към тоя, кой-
то не умира, да се нирнем6 в светлината на вечния дух, да побеседваме с 
божествената искра в своята гръд.

Ето, възсиява пред нас образът на поета – мощен и светъл в рамката 
на едно време, пълно с устреми и надежди, времето между 1888 и 1912 
г.7, когато той започва с първите трепети на „Момини сълзи“ и завършва 

 1 Образно-наситено и реторически приповдигнато слово, открояващо основни фило-
софско-естетически  проблеми в творчеството на Пенчо Славейков, който е наречен 
„една от най-ярките звезди на българския поетически небосклон.“ (бел.ред.).

 2 Вж. например „Най- хубавият негов сън  е сънят за живота му след смъртта“ (думи в 
очерка за  Олаф ван Гелден, в „Елически песни“ – Пенчо Славейков , Съчинения том I.  
С., 2001, изд. „Фигура“, с.11) (бел.ред.) .

 3 покоя се (поет.) – почивам след смъртта, намирам покой (бел. ред.).
 4 бренен (остар.) – тленен, преходен, краткотраен (бел. ред.).
 5 вощеница (остар. и диал.) – восъчна свещ (бел. ред.).
 6 нирвам се (остар.) – потапям се, гмуркам се (бел. ред.) 
 7 Десетилетията преди началото на Балканските войни, период, характеризиращ се с 

икономически и културен подем. (бел.ред.).
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с горчивия епилог на „Кървава песен“ – четвърт столетие близо в оран 
из целината на българския духовен живот! Ето и неговия път – от Тря-
вна, гдето най-напред го огрява лъчът на Божията милост, та до Стара 
Загора и Пловдив, от София до Липиска8, 9 и от София до Рим10, гдето 
залезе неговото слънце – път стръмен и пропастен, път на падения и въз-
моги11, на застои и завои, но път все към върха, към хероичната победа. 
Потърсим ли поета в това време и в тоя път, когато над родната земя гори 
гордо звездата ни Ивана Вазов, възкрилен от вдъхновението на цялата 
предосвобожденска романтика – с великия ѝ патос и с великите ѝ идеали, 
не можем да не го видим, Пенча Славейков, в храма на българската поезия, 
с нимбуса12 и с копието на св. Георгия. 

Когато изстъпва13 в нашата литература, Славейков сварва П. Р. 
Славейков, В. Друмев, Ил. Р. Блъсков и Цаня Гинчев, сварва и Ивана Вазов. 
Сварва една литература, която си отива, но която се подема, съживява 
наново от Вазова. Култът на народа, завещан от миналите поколения, не 
е угаснал още. Той се подхранва още повече от развилите се политически 
събития. Старият идеал за възкресение сега е заменен с идеал за 
обединение. Има един национализъм, обагрен повече политически, 
намерил подхрана в реакцията срещу Европа, от една страна, и срещу 
Русия, от друга. Руска и западноевропейска ориентация, в политическия и 
обществен живот, са във взаимна борба. Започналият преди сто и повече 
години процес на европеизация у нас, сега намира опора в зараждащ се 
пламенно социализъм. И литературната мисъл не може да се освободи от 
тая раздвоеност в нашия политически и обществен живот между Изток 
и Запад, между национализъм и европеизъм. Ив. Вазов тръгва по стария, 
изпитан път, закърмен здраво в предосвобожденската романтика, още 
повече че по образование и култура може най-лесно да долови пулса на тая 
толкова стихийна, бихме казали, посока в нашия духовен живот. Други 
писатели от новата литературна генерация, като Т. Г. Влайков, Антон 
Страшимиров, тръгват по пътя на социално осмисляно народничество. 
Трети, които не оставиха завидно име, стават поклонници на един 
социален реализъм в духа и заветите на учението на Карла Маркс. 

 8 Липиска – название на немския град Лайпциг (бел. ред.).
 9 В Лайпциг Славейков следва философия, където проявява многостранни  интереси и  

се запознава с творчеството на Йоханес Фолкелт, Вилхелм Вунд, Гьоте, Ницше, Шо-
пенхауер, Георг Брандес и др.(бел.ред.).

 10 Пред 1911 г. Славейков е командирован от министъра на просвещението Стефан Бобчев 
в Рим,  за да се запознае с библиотечните сгради и с развитието на библиотечното дело 
в Италия (бел.ред.).

 11 възмога (остар.) – преодоляване на нещо, победа над нещо, извисяване (бел. ред.).
 12 нимбус (лат.) – в преносен смисъл ореол (бел. ред.).
 13 изстъпвам (остар.) – появявам се, изправям се, заставам пред (бел. ред.).
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Пенчо Славейков, който не може изпърво да се освободи от 
въздействието на домашното литературно възпитание, не смогва да 
скъса с литературната традиция, ако и да тръгва в Липиска из дебрите 
на европейската художествена мисъл. Раздвоението на времето сякаш 
се отразява и в неговото дело. Национализъм и космополитизъм – 
това са като че ли два полюса в неговото творчество. Той обаче остава 
с хероически усилия – да постигне една творческа синтеза. Как се слага 
неговата личност върху фона на това време – виждаме на-добре, ако се 
впуснем по линията на вътрешния ритъм в неговата творческа мисъл.

Книжният илюзионист, измамен в своя наивен младежки романтизъм, 
с меланхолията на неутолен, угаснал поглед, озарен неведнъж с блясъка на 
един хумор, възведен в хайневски стил, както се откройва в несполучените 
песни „Момини сълзи“, 1888, се изявява като поет, с черти на определена 
физиономия, едва след като заживява в културната атмосфера на Липиска, 
едва след като създава своите „Блянове“, 1896, и „Епически песни , 1898, 
а също така и „Сън за щастие“, 1907. За едно десетилетие Славейков 
успява не само да привлече погледа на своите съвременници върху 
делото си, но и да наложи в съзнанието им своя поетически образ. Още 
твърде рано той познава – и не само познава, но и мъчително изживява 
– несъответствието, противоречието между блян и действителност. И 
до края на земния си път той не смогва да се освободи от болезненото 
чувство за това противоречие, ако и да намира мислителски и поетически 
изход от него в стремежа си да преодолее действителността чрез бляна, 
сиреч да създаде свой свят на красота, да си сътвори мир14 на мечти, 
като гледа на живота под зрителния ъгъл на вечността. Светът за него 
не е такъв, какъвто го познава чрез несъвършената организация на своя 
сетивен апарат. Същността на нещата не е позната и тоя свят на непозната 
вещ сама по себе си, без нейните уловими явления, го заставя да копнее по 
идеал, идеал на творческо съвършенство, жреческа възвисеност на духа. 
Като никой от нашите поети преди него, той не знае наивния възторг, 
непосредната радост от събитията на деня – затуй и реалните поводи на 
творенията му така са избледнели. И въпреки това, той проявява такова 
вярно чувство за нещата! Но как тия неща минават в творенията му – не 
само пречистени от творчески пламък, но и подбрани с оглед на естетическа 
хармония! Един естетизъм, който в творческата му практика се подсказва 
от Йоханеса Фолкелт, Гете и Ницше, добива тук значение на момент от 
светоглед. Да си спомним за „Фрина“. Но ведрото съзерцание и царствено-
то спокойствие, които са толкова необходими в относбата15 на поета към 
света, са разколебани във вътрешните си извори от горестта, че не може 

 14 мир (остар. и поет.) – свят, земното кълбо, вселена, космос (бел. ред.).
 15 относба (остар.) – отношение (бел. ред.).
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да преодолее напълно емпирията16, както и от жизнената му неволя. Един 
песимизъм – безизходен почти – с ноти от Шопенхауера – чувате ли ри-
данието на Ленау в „Успокоеният“ ? Но все пак намира се лъч през пролука 
в тъмната нощ, която висне в душата на Славейкова – този лъч сияе в кла-
сическия стих „где гордото съзнание, че грее величие в човешката нево-
ля“, стих, който изнася прамотива на “Cis- Mol”. Крайният субективизъм, 
който, ако и да търси маската на външна обективност, се възмогва в инди-
видуализъм, що по-сетне не закъснява да се просветли и осмисли от Фри-
дриха Ницше. Проявил сила, жилавост и коравост на духа – така присъщи 
на българския характер, Славейков осмисля личното и световното 
страдание хероически – отчаст в духа на християнския и отчаст в духа на 
античния свят. Страданието сломява слабия дух, но възвисява силния – 
тъй както възвисява Бетховена до божествено творческо вдъхновение. То 
отваря погледа за вечното, чиято идея трябва да се пренесе в изкуството. 
„Микеланжело“,  гдето творческият идеализъм на Славейкова намира 
своя великолепен израз, е нов момент от прояснението на един горд и 
болезнен индивидуализъм. Намерен е и смисълът на страданието и 
на живота – в изкуството, в реализацията на творческите блянове, в 
създаването на друга действителности, на нов свят, който е самият идеал. 
Възвишените акорди на идеала, така сладки и дълбоки, които са самото 
сърце на Шели в „Сърце на сърцата“, преклонението пред творческата 
воля, която се манифестира в миротворението, гдето Бог се е разтворил 
цял и неделим, води поета към един пантеизъм, подсказан му и от Гете17, 
а може би и от Спиноза, пантеизъм, който е вече разведрен поглед към 
живота и света. Пленени сме, очаровани сме не само от великите безпо-
койници на човечеството Ленау, Бетховен, Микеланжело, Шели, не само 
сме трогнати от силата на превъплъщенията на поета, но сме и смутени 
от неговата трагична неутоленост от реалния мир, от болезнения му 
устрем към идеал, от страшния напор за преодоляване на човешкото и от 
жаждата за възвисяване до Бога.

Способността на Славейкова да оплодява своя дух в общение с велики 
жреци на словото, блуждаещата му неспокойна мисъл, склонността 
му към вътрешно развитие му дават възможност да мине през своя 
естетизъм и духовен хероизъм, през Гете и Ницше, към дълбок и смислен 
оптимизъм, към най-висшето у нас утвърждение на живота, към една 
религия на живота и света, която го вдъхновява за химн, за дионисиевски18 
дитирамби, както това личи от оная чудна симфония, каквато е „На 

 16 емпирия (гр.) – опит;  мироглед, основан на практиката и опита (бел. ред.).
 17 Йохан Волфганг фон Гьоте (1749–1832) – немски писател, драматург, философ и 

мислител (бел. ред.).
 18 дионисиевски – от името на елинския бог Дионисий, Дионис, покровител на 

възраждащата се природа, плодородието, виното и веселието (бел. ред.). 
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острова на блажените“, 1910. „Болният монах“, „Жрец на живота“, „Псалом 
на поета“, заедно с „Химни за смъртта на свръхчовека“ и „Епиталамии“ са 
нейните най-висши тонове. Славейков се домогва към възвишена чистота 
и святост, които са най-прекият мост към вечното, към онова жреческо 
съзнание в относбата си на съзерцание и величествено спокойствие към 
света, в което е отразена цялата мъдрост на живота, на времето, огряна 
от усмивката на Бога. Няма смърт, а има само живот, вечно възвръщане 
от небитие в битие, един мистичен кръговрат на духа, едно постоянно 
възкресяване в Бога. Възславата на живота, на жизненото начало, като 
преображение и манифестация на духа, като еволюция и като движение 
на космични сили, е намерила художествен израз, пред който можем 
само да благоговеем. Волята за живот и волята за мощ, подсказани му от 
„Тъй рече Заратустра“, за Славейкова всъщност са воля за разпламване 
на божествената искра у човека, без която е невъзможен свръхчовекът, 
загатнат от историята на духовното развитие на човечеството. Елементи 
на антично и християнскорелигиозно съзнание се съчетават органически, 
бихме казали, кръстосва се немската воля за мощ със славянската воля за 
подвиг, за да се стигне до практически идеал – не живот за света отвъд, а за 
света тук, отсам, идеал за реализация на царството Божие, тук на земята. 
Ако и да не е изяснен добре тоя идеал у Славейкова, той се чувствува, 
той се долавя – в общия патос на неговото дело. Най-висшият блян на 
неговия живот, блян, който може да бъде разбран в неговата хубост от 
един народ, борещ се със земята, народ, чиято страна е била в досег с 
елинската култура, чиято поезия, така обичана и толкова високо ценена 
от поета, изявява култ към живота, хубостта и подвига, към хероичната 
надмога на страдания и неволи.

Тъкмо това качество на Славейкова – да корени в българската 
действителност, в българския характер, тъкмо склонността му да 
приобщава чуждото към себе си и да възвежда личното към общото, му 
дава сила да преодолее до известна степен своя философски и поетически 
индивидуализъм, крайно етичен в основата си, да го разшири и задълбочи 
чрез идеята за подвиг, за жертва на великата избрана личност за благото на 
колектива. Тоя дуализъм в мирогледа и делата му, който взема очертание 
на борба между духовен аристократизъм и жизнен демократизъм,19 е 
сподавен в моменти от неговата, ако и не напълно развита, но все пак 
остро набелязана историософия20, в опита му да осмисли философски 
българската история, в концепцията за историческото и жизнено посла-

 19 Една от сполучливите формули на Борис Йоцов, отнасящи се до дуализма, раздвоението 
и борбата между противоположни тенденции в творчеството на Пенчо Славейков (бел.
ред.).

 20 историософия (гр.) – философия на историята (бел. ред.). 
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ние на личността, която излъчва самият народ из недрата си по пътя на 
своето развитие, за да осмисли чрез подвига на божествения си пламък 
неговото битие. Тук именно се разкрива съзнанието на Славейкова, че 
личността, която не се слага във връзка с колектива, с масата, не може да 
развърне своята мощ, не може да оправдае смисъла на живота си – името 
ѝ е празно слово. И той би могъл да каже: „О, велико светило, какво би 
било твоето щастие, ако нямаше тия, на които грееш?“ И през култа 
на Прометея, през идеала за библейския пророк вожд и през полския 
мистицизъм, Славейков стига, като никой преди него у нас, до една 
поетическа и философска синтеза, която не е завършена, но е загатната 
ясно, и която намира своя израз в „Кървава песен“, 1913, поемата за 
страданията и подвизите на българския народ.

Вие чувате как от нея звънтят въпроси, които смущават и които 
Славейков е поставил поетически със завидно изкуство. Що е 
българският народ в своето минало, в своята история? Тоя народ, за 
поета една колективна личност, знае моменти на върховни напрежения 
и на смъртоносни понижения, на величие и слава и на унижения и 
падения. Кой друг народ познава по-добре от нашия жестокото чувство 
на скръб при дръзко изявяващо се несъответствие между минало и 
сегашно ? И кой друг народ е страдал толкова дълбоко – и толкова века 
? И не е ли той един от тия, който в страданията поразява с такава воля 
за живот, с такъв устрем за преодоление жестокостта на съдбата? И не 
е ли оправдано да се схване при такъв размисъл българската история 
като верига от преображения на един хероичен дух, не е ли естествено да 
се сътвори смисленият, дълбокият образ за народ Прометей, прикован 
вече не на Кавказ, а на Балкана, народ, който от хиляди години въпие21 
срещу съдбата и се бори да бъде освободен от нейното проклятие? Пенчо 
Славейков изразява с неподражаема сила – и поетически и мислителски 
– тоя бунт на страданието в душата на избрания от Бога, бунт на ясното 
съзнание за собствената мощ, за божествения произход – сега и по-рано 
в мрачната „Симфония на безнадеждността“. Българският промете-
изъм22, тъй както го разкрива Славейков, се допълня от друга страна с 
концепцията за благоволението на Бога към народа-херой, който, като 
Якова в „Богоборец“, иска благослов в борбата си с твореца. Допълня 
се и от реалистичната философия за българския национален характер, от 
който зависи и утрешната българска съдба: толкова кръв чужда се е вляла 
в жилите на българския народ, толкова бури са вилнели над главата му, 

 21 въпия (остар. и книж.) – викам, надавам силен вик на страдание и болка (бел. ред.). 
 22 прометеизъм – от името на титана Прометей в гръцката митология, дал огън на 

хората, символ на вечния стремеж към усъвършенстване и прогрес чрез знанието и 
превъзмогване на страданието (бел.ред.).
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застанал на кръстопътя на два свята, че той е още в хаос23. Той, обаче, вър-
ви към уяснение и оформяване и в него се работи за създаване на единния 
– оня, що ще дойде да го изведе през Червеното море на страданието му 
към обетования край. Ако и да е бил на помощ тук Ницше, а може би и 
Спенсер и Дарвин, Славейков, с гордата идея за избраничеството на бъл-
гарския народ, стига до една месианистична24 концепция25, полага основи 
на български романтично-реалистически месианизъм26. Затова Славей-
ков, размислил се като никой друг над нашата историческа съдба, мечтае 
и копнее да се създаде и стилизува като поет пророк, поет –  вожд на своя 
народ.

Надзърнем ли така бегло във вътрешния ритъм на Славейковото 
творчество, незначително по обем, но голямо по значение, схващаме не 
само моментите от едно развитие и възвисяване, от едно духовно зреене, 
но и един хероически патос, патоса на борбата за освобождение на духа, на 
свободата на човешката личност. И тая хероическа стихия, която се излъчва 
от едно голямо дело, е толкова по-осмислена, че е насочена за извоюване 
на прекрасен свят, че е в служба на възвишен нравствен идеал. Тук 
Пенчо Славейков се явява най-верен носител на българската национална 
природа, тук той най-близко се досяга с нашия хероичен епос. Вслушайте 
се в речта му – и вие ще доловите напора на жива, мощна интелектуална 
страст, която заместя елементарното поетическо вдъхновение, която 
предпочита мраморната пластика на епическия стил. По-нататък вижте 
неговия пламенен идеализъм, съпроводен с трезв реализъм у него светът 
е толкова свеж, ясен, оземен, колкото и хубав, пречистен през бляна и 
идеала. Воля и въображение, толкова живо, творческо и трезво, заедно 
с мъдрост, придават на делото му тежък, монументален стил. И при 
това – такава една смислена жажда за разширени, прояснени хоризонти, 
за ведър творчески небосклон, за художествено съвършенство, такава 
упорита, неспирна борба за форма, с жреческа представа за поезията като 
свещенодействие, като велико тайнство, с пророческо благородство на 

 23 Географската кръстопътност на българската земя за Йоцов изоморфно се съчетава с 
генетичното кръстосване на българския народ с други народи  (многото „ кръв чужда“), 
което за Йоцов е залог за неговата жизненост (бел.ред.).

 24 месианистичен (евр., книж.) – който се отнася до месията, според юдеизма и християн-
ството Спасителят, очакваният пратеник на Бога, който ще спаси света и ще премахне 
злото (бел. ред.). 

 25 Йоцов коментира тази концепция на Пенчо Славейков и в други свои статии. Вж. 
например   „Бог, който е следил българския народ в историята, го е позовал на све-
товното поприще, за да бъде неговото оръдие, чрез което да провежда тук на земята 
своята воля. И историческата му мисия е да твори неговата повеля („Расовият облик 
на българина в неговата поезия“ – Златорог, 1938, т.I, кн. 2,с. 9) (бел.ред.).

 26 месианизъм (рел.) – религиозно учение, основано на древните юдейски и християнски 
схващания за идването на Спасителя, изпратен от Бога, който ще освободи праведните 
от страданията и от злото; месианство (бел. ред.). 



425

тона – както у никой друг поет на българската земя. Долавяте от поезията 
на Славейкова студеното величие на гигантска постройка, на храм от 
византийски крой27, ако и незавършена във вътрешния си план и външ-
ния си стил.

Ето тоя наш творец, който е съвсем нов за нас поетски тип, колкото 
естетичен, толкова етичен и практичен, който се откройва като голям 
жрец на българската мисъл, дохожда смело и гордо и внася в нашата 
поезия нов, изненадващ свят, ново съдържание – идейно, нравствено, 
емоционално, манифестира друго верую, непозната художническа съвест, 
открива свежа форма, нов вътрешен и външен стил, внася друга личност, 
опиянена от свободата си и самозабравила се в радостта от култа към 
собственото си величие. За пръв път българският народ изявява чрез 
неговата поезия, форми и съдържания на европейско съзнание. Пръв наш 
поет естет, който подготвя, идейно и формално, условия за завоевания и 
победи на модернизма. Той повишава, чрез дело и проповед, равнището на 
българския естетичен вкус, заставя и в тая страна да се мисли, да се говори 
и пише, да се води борба за изкуство, за поезия – като за най-възвишена 
дейност на човешкия дух. За пръв път у нас Славейков се замисля над 
проблемата за националното в изкуството – и води цял живот усилена 
борба за синтеза в своето дело между национално и космополитично. 
У него българският европеизъм намира своя най-чист, най-надежден 
изразител, но и българският национализъм има в делото му философското 
си и културно-историческо оправдание, своето нравствено и идейно 
осмисляне, добива баграта на мистицизъм от характера на библейските 
пророчески откровения. Неговият възглас в изкуството може да бъде: 
„Корените в народа, погледът широко по света!“. Защото Славейков е един 
от най-смелите, най-големите борци за култура, за българска национална 
култура, убеден дълбоко, че само чрез нея ние ще осъзнаем народа си 
като нация, чрез нея ще постигнем национална индивидуализация, ще се 
съхраним в своето най-съкровено битие.

Борбата му би била неоправдана, безсмислена, дори ако той не познава 
силите на своя народ и ако няма безгранична вяра в неговия гений. Ако и 
да иска да ускори нашето духовно развитие, ако и да ратува да ни освободи 
от културната ни изолираност и духовна самотност, като ни приобщи към 
света, той остава най-верен син на земята, на „свещената земя“, която 
възпя. Затова го и чувствуваме като най-горд представител на своя народ, 
затова възсиява след Вазова по време, като един от най-мъдрите духовни 
вождове на своя народ.

 27 крой (остар. и прен.) – кройка, кроеж, постройка (бел. ред.). 
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И днес, във време като днешното, когато сме повече от всякога в плен 
на Голиата28, губейки смисъл за духовните ценности; когато, поставени от 
векове на световен кръстопът, търсим брод29 за утрешния ден и копнеем по 
избраници вождове, за да тълкуват пред Бога нашите най-скрити помисли, 
днес ние чувствуваме дълбоко, че е жизнена необходимост за нас да се 
връщаме към великите покойници и да общуваме с тях, да се връщаме 
към Пенча Славейкова и да общуваме с него, за да почерпим надежда и 
упование, за да намерим себе си, за да доуясним смисъла и оправданието 
на своя живот. Че ние знаем колко много мъртвите властвуват над нас, 
живите! И Славейков владее душите с най-чисти, най-възвишени завети. 
Това значи, че нам предстои да направим неговата поезия свое евангелие, 
свой живот, да дотворим незавършения от него храм. Сиреч, да творим, 
да създаваме повече красота в живота си, да не бягаме от страданието, а 
да го живеем като подготовка на нашето възвисяване, да бъдем силни по 
дух и чисти по сърце, да бъдем херои и когато сме в мрака на бездната, да 
копнеем по идеал, който е лъчезарие на божествената премъдрост. Още: 
да обичаме живота, живота подвиг, да обичаме човека и да търсим в него 
Бога, да обичаме света, но още повече народа си и неговото слово. И с 
него, със Славейкова, воина на българското слово, да бъдем винаги будни, 
на стража, готови за борба – борба за българска реч, и за оная нейна гръд, 
която я е откърмила, за оня кът от земята, който ни е отреден като народ 
под слънцето да творим Божия рай, борба възвишена за онова, което ни е 
най-скъпо, най-свято, най-мило, както казва вдъхновеният поп Матей в 
„Кървава песен“ – България, България на Пенча Славейков.

 28 Голиат – вожд великан на филистимците в Стария Завет, победен от юдейския цар 
Давид в двубой с помощта на прашка; символ на външна сила, но на езически мироглед 
и безбожие, поради което е наказан с поражение. (бел.ред.).

 29 брод (поет.) – път; място за преминаване (бел. ред.).
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Отец Паисий: Обществено-културно-политическо списание,  
Год. VI, 1933, № 8/9, с.6-11

БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ, НЕЙНАТА РАЗРАБОТКА
ДО ОСВОБОЖДЕНИЕТО И ЗНАЧЕНИЕТО Ѝ

ЗА ПРОБУДАТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД1

Турският меч съкрушава в Търново през 1393 г. военната мощ на 
българския народ, но не сломява неговия дух. Победеният народ, ако 

и разорен, икономически омаломощен, културно обезкрилен, остава със 
своя бит, със своите нрави и обичаи, с вярата и с езика си – и никога, и в 
дни на най-свирепи изпитания и страдания, не угасва в себе си чувството 
за народностна индивидуалност, за национална обособеност. Книжнина-
та, която се развива, колкото и бедно, през първите векове на тежкото 
робство; паметниците на църковното изкуство, колкото и унищожавани 
от времето; въстанията и опитите за въстания, ако и не постигащи своята 
крайна цел, ясно говорят, че в пределите на българските земи никога не 
е пресеквало българското народностно съзнание. Петър Парчевич, най-
великият българин през XVII век, неуморимият апостол на идеята за 
освобождението на България от турското иго, е най-яркият показалец за 
висшите напрежения и домогвания на това съзнание. Дори и по-късно, 
през втората половина на XVIII век, когато се начева елинизацията на 
Балкана, когато от Фенер се прокарва смислено и настойчиво политика 
за стопанствено надвластие, за отна-родняване и асимилиране, когато в 

 1 В тази статия Б. Йоцов систематизира и класифицира българските историографски 
съчинения от  началото на XVIII  в. до  Освобождението. Водещ аргумент за него е 
убеждението, че „За пръв път българският народ се сепва и се опомва, когато се вижда 
в своята история“, коeто , според Йоцов, е най-важният белег на едно утвърждаващо се 
национално съзнание. Той проследява историите на Спиридон, Паисий Хилендарски, 
Йован Раич – като историк на южните славяни, който значително повлиява и българското 
историографско мислене, Юрий Венелин, Марин Дринов. Особено внимание  обръща 
Йоцов на  Историята на Паисий, от която до Освобождението непрекъснато се  
прокламират идеи за изграждане на българското „историческо съзнание“ – теза, която  
Йоцов защитава и в други текстове (вж статията  „Българското историческо съзнание 
през възраждането“, отпечатана в Т. 1 на „Съчинения“ на Б. Йоцов). Сред аргументите 
в защита на българската историография Йоцов поставя и убеждението, че  тя   „открива 
нравственния лик на българския народ пред света в началото на XIX век“ (бел.ред.).
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някои средища – в училища, в черкви, в търговския живот – се налага 
гръцкият език, българският народ в широките свои слоеве остава верен 
на своята народна самобитност. Не може да се отрече, наистина, че той 
бива застрашен в своето духовно развитие и в своето национално чувство 
от замислите и целите на фанариотския активен панелинизъм. Условия 
от стопански, културен и политически характер благоприятстват, обаче, 
той да се опомни, нравствено да се съвземе, да се познае, да се осъзнае 
по-дълбоко, да излезе от кръга на своята пасивност, да се почувства нещо 
повече от етническа единица, като народ, който има свои традиции и свои 
съдбини, като народност, която се изявява съ строго очертана физионо-
мия. Възземайки се стопански от началото на XIX век, излъчил из недрата 
си замогваще се градско население, пробудил се в своята интелигенция, 
колкото и скромна, той не закъснява да премине от мечта към подвиг, 
от самосъхрана и самоотбрана към напад и завоевание – към борба за 
признание на права и достойнство. Откак по българските земи се дава 
зовъза пробуда, почти сто години се води тази борба, докато най-после 
бива увенчана с лаври – на Шипка. Една мисъль, една идея, една воля, 
пред която не можем да не се преклоним, защото е трайна, неуморима, 
победоносна.

За пръв път българският народ се сепва и се опомва, когато се вижда в 
своята история. И това е неизбежност, а не случайност. Още от времето на 
Ренесанса на Запад се проявява интерес към миналото, но просвещенският 
XVIII век се отдава вече на разработка на историята, колкото и методите 
на изследване да са още несигурни, колкото и отношението към предмета 
да не е строго научен. Този интерес минава и на Изгок, засега и миналото 
на южните славяни. Пръв разкрива българската история дубровнишкият 
абат Мавро Орбини. Във своята история на славяните, по-особено на 
южните славяни, излязла в Пезаро през 1601 г. – „II regno de gli Slavi 
hoggi corrottamente detti Schlavoni“, – той отделя 75 страници, голема 
четвъртина, за българите. Тя става достъпна на славянския свят в руския 
си превод от 1722 г. – „Книга историография початия имене, славы и 
разширенiя народа славянскаго...“ Цезар Бароний в съчинението си 
„Annales ecclesiastici a Christo nato ad annum 1198“, излязло в Рим през 
1588—1607 г., също така отделя място за българското минало. Но и той 
става известен на славянската интелигенция чрез посредството на руския 
език: в 1687 г. историята му излиза под надслов „Годовыя дела церковныя 
отъ рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа...“, а в 1719 
г., при нов превод: „Деяния церковная и гражданская“. В своята хроника 
за южните славяни, писана между 1690–1711 г. Георги Бранкович засяга 
и миналото на българския народ. Но останала въ ръкопис, тя не е могла 
да проникне в по-широки кръгове. За пробуда на историческо чувство 
сред южните славяни съдействат и книги като „Stemmatographia sive 
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armorum illlricorum delineatio, descriptio et restituto“, 1701, разпространена 
на славянския юг чрез преработката ѝ на „славяно-сребскiй* език от 
Христофор Жефарович, българин от Дойран – „Стематографиа“, Виена, 
1741. С изобразените тук ликове на български и сръбски царе и светии, 
а също така с гербовете на славянските страни Жефарович възкръсва 
миналото и буди чувство за национално достойнство. Въ тази посока 
въздейства и обикнатата книга на Андрей Качич-Миошич2 – „Razgovor 
ugodni naroda slovinskoga“, излязла през 1756 г. Всички тия трудове 
проникват, кой по-късно, кой по-рано, по един или по другъ начин, със 
свои вести за българското минало, и в пределите на българските земи. 
A тe, заедно с домашни трудове, с местни податки, полагат основа на 
историческото съзнание у нас. Предания, легенди и спомени, свързани 
с историческото минало на българския народ, примамват душата, не ѝ 
даватъ да загасне в своите пориви, пораждат в нея копнежи и устреми 
за сегашното и за утрешния ден. Тук е народният епос, тук са също съ-
чинения от старата наша писменост, сказания и жития на светци, наши 
и чужди, грамоти, надписи и поменици, паметници на зографското 
изкуство по черкви и манастири. Освенъ това, в сборниците със смесено 
съдържание, в дамаскините от XVII век насам, също така се срещат вести 
за българското минало.

Тъкмо от тая основа изхожда и Паисий Хилендарски. Сам той казва 
в послесловието на своята история: „Аз зех по много книгах и историях; 
ради болгари много известие написано; того ради вьсприях труд много за 
две лета собирати по мало оть много истории“.

От Паисий Хилендарски (*1722) вече започва по-системно да се раз-
работва българската история — у нас и в чужбина. От 1762 г., когато 
излиза неговата „История сла-веноболгарская“, до 1878 г., когато изгрева 
зората на българската свобода, около сто години се работи не само 
над българската история, но и над българското историческо съзнание; 
и съобразно с общото духовно развитие на българския народ, бихме 
могли да посочим три главни момента в развитието на българската 

 2 Андрия Качич - Миошич (1704–1760) – хърватски поет и философ, ключова фигура в 
културата на хърватското национално възраждане. Събира и записва хърватски фолклор 
и превежда части от библията на родния си език; пише на хърватски и латински. Автор 
на „Razgovor ugodni naroda slovinskoga“ (1756) (бел. ред.).
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историография – от Паисий до Венелин (1762–1829)3, от Венелина до 
Раковски (1829–1867), от Раковски до Иречек (1860–1878)4.

През втората половина на XVIII в. има няколко исторически труда, 
които полагат основи на българския исторически рационализъм. Освен 
„История славеноболгарская“ на Паисий Хилендарски, от 1762 г., може 
би не много късно след нея, бива написана от неизвестен автор, навярно 
някой атонски калугер, българска история, намерена в Зографския ма-
настир – и затова наречена Зографска история. А три десетилетия след 
делото на Паисий, в 1792 г., довършва своята „История во кратцѣ о бол-
гарском народе славенском“ йеросхимонах Спиридон5. След две години 
през 1794–95 г. излиза от печат в Виена делото на сръбския историограф 
Йован Раич, чийто баща е българин от Видин – „История разных слован-
ских народов наипаче Болгар, Хорватов и Сербов из тмы забвения изятая 
и во свет историческии произведенная“. Като изключим Зографската ис-
тория и историята на Спиридон, известна в два преписа и единъ кратък 
откъс от нея, само делото на Паисий и на Раич оставят по-трайни следи 
в българския духовен живот. Но и Раич, ако и по-образован от Паисий, 
ако и да го превъзхожда със своя труд, не може да се мери в тая посока с 

 3 Юрий Ив. Венелин (псевдоним на Георги Хуца) (22.IV.11802-26.III.1839) –рускоезичен 
славист и българист, историк, етнограф от украински произход. През 1830 г. пътува в 
българските земи; кореспондира с В. Априлов, който го снабдява с български книги, с 
препис от “История славянобългарска” на Паисий и го насърчава да продължи бълга-
ристичните си изследвания. През 1829-41 издава в 3 т. “Древние и нынешние болгары н 
политическом, народописном, историческоми религиозном их отношении к Россиянам”, 
труд, който променя отношението към българската история и култура. Венелин е сред 
първите учени слависти, който систематично записва и издирва български народни 
песни и старини. Защитава тезата, че църковнославянският език съответства на ста-
робългарския език (бел.ред.).

 4 Тази класификация на историографските трудове през Възраждането е утвърдена в бъл-
гарската историография, но Б. Йоцов внася контретност с времевите обозначения. Той 
въвежда термина „исторически рационализъм“ с оглед на утвърждаване на историческо 
съзнание и изграждане на националното съзнание на българите; прави убедителен па-
ралел между Паисий и Йован Раич, между ефекта от двете истории върху съзнанието на 
българите от XIX век. Недвусмислен е и изводът, че  „Паисий с пълно основание може 
да се вземе за най-ярък представител на българите от XIX век. българското историческо 
знание до Венелина. Нещо повече, той живее в сърцето на своя народ, той става негов 
духовен вожд“, като подчертава неговото значение   за  утвърждаване на българската 
национална идея, определя го като „агитатор“, „общественик“ (бел.ред.).

 5 Йеросхимонах Спиридон (първата половина на XVIII в. –1815) – възрожденски книжо-
вник, роден в Габрово; един от учениците на Паисий Величковски в манастира Нямцу. 
Основното му съчинение е „История во кратце о болгарском народе славенском“ (1762), 
което става известно едва през 1869. За своето съчинение черпи материал от „История 
славеноболгарская“ на Паисий Хилендарски и от Зографската история, както и от 
руския превод на книгата на Цезар Бароний „Деяния церковная и гражданская“. По  
композиция и структура на изложение, а също и по патос, неговото съчинение отстъпва 
на Паисиевата История (бел. ред.).
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атонския историограф. Сръбският историк бива познат у нас със своята 
българска история, поместена в първия том, гл. I—IX, от общата исто-
рия на българи, хървати и сърби. Тая история бива преведена, не дос-
ловно, и издадена в Будим, 1801 г. от Атанасий Нескович под надсловъ 
„Иcтoрия Славено-Болгарског Народа“. По-късно я превежда, през 1842 
г., и Анастас Стоянович Кипиловски, обаче, изглежда, че остава в ржко-
пис. А през 1844 г. Петър Сапунов издава в Букурещ, в български пре-
вод, извода на Несковича – „Историата на Славенно-Болгарския народ...“. 
Но това увеждане на Раич в България става вече късно, когато Паисий е 
завладял съзнанието на своите сънародници. Още повече, че през 1844 г. 
бива отпечатана в Будим, преработена отъ Христаки Павлович, неговата 
история. Така че Паисий с пълно основание може да се вземе за най-ярък 
представител на българското историческо знание до Венелина. Нещо по-
вече, той живее в сърцето на своя народ, той става негов духовен вожд.

Паисий има значение тук не само като пръв историк, но и затова, защо-
то написва своята история със ясно прокарани тенденции с оглед на бъл-
гарската действителност. Той спечелва вниманието на своя народ в един 
твърде важен момент от неговото духовно развитие, — момент, когато се 
започва въздействието и проникването на западната европейска култура, 
когато византийско-славянската традиция бива изместена от нея, когато 
елинизъмът настъпва в българските градски средища, когато най-после 
други балкански народи са отишли доста напред в своята национална про-
буда. Един критичен момент за българския народ. Изпреварен от други, 
духовно надмогнат от тях, стопански и политически угнетен, тоя народ е 
могъл да бъде най-малко ощетен. Затова и Паисий не отправя само поглед 
към миналото, но и към сегашното, към съвременната нему действител-
ност. Той не е само историк, безпристрастен разкривач на миналото, но и 
агитатор, общественик, който иска да създаде определено настроение, за 
да го използва за определена цел. А своите задачи той изяснява не само от 
историческите съдбини на българския народ, но от неотложните повели 
на момента. Затова не иска да приспи с унес и съзерцание в миналото, а да 
подтикне волята за действие според нуждите на деня. Днешните задачи 
са осветени исторически. Ясно е защо корените на неговия патриотичен 
патос имат пророчески смисъл – той направя историята оръдие за реа-
лизация на национални идеали. Никой преди него не поставя на българ-
ския народ проблеми за разрешение, никой не смущава неговата душа с 
въпроси „да бъдешъ или да не бъдеш“, никой като него не сочи историче-
ските му права, никой не дава такава апология на неговото достойнство. 
Не плач, не ридание, не пасивна скръб, а бодрост лъха от неговото изло-
жение и зов за борба. Създавайки с историята си особено плодоносно за 
националното честолюбие настроение, разкривайки миналото в хероич-
на идеализация, давайки ясна и проста представа за българските исто-
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рически съдбини, той примамва със своето преклонение пред родното 
минало, със своята любов към българската земя, към българския народ и 
българския език, с излъчващите се пряко и косвено из недрата на делото 
му идеи за стопанска, духовна и политическа свобода.

Така Паисий начертава програма за цял век почти, която поглъща мно-
го усилия и много жертви, но която осмисля живота на един народ. На-
пълно зависещ от своята среда, той не остава погълнат от нея, а се издига 
над нея, за да я напътства. Няма по-хубава награда за една личност, която 
свързва себе си с народа – да бъде глашатай на неговите най-съкровени 
помисли, желания и стремежи. Историята му се превръща в жива стихия, 
тя става насъщен хляб за душата, момент от битието на народа6. Рядко 
книги като неговата имат такава честита съдба. Да спечели сърцата не 
толкова с това, което е казано в нея, колкото с това, което е неизказа-
но, което е само загатнато, което има силата на очарование и внушение. 
Затова за националното възпитание, за създаването на дух в борбата, за 
нравственото обединение на народа Паисий е този, който пръв внася сво-
ят дан.

Отъ 1829 г. до 1867 г., когато се разкриля българският национален ро-
мантизъм, българската история се разработва от Юрий Ив. Венелин, П. 
Й. Шафарик7, А. Ф. Хибфердинга8, Захарий Княжески, Драган Цанков, 
Р. Г. С. Раковски. Сега надмощие имат чужденци. Княжески обнародва 
в Москва 1847 г. кратък преглед, несамостоен в основата си, на българ-
ската история – „Вхождане въ исторiята на Българските Славяне отъ 5-я 
век до 1396-та година“. Драган Цанков печата през 1857 г. в „Месецосло-
въ за 1857“ „Единъ поглед врьху Българската История“, сбито, преглед-
но изложение на българското минало, без да остави обаче, трайни следи 
с тоя трудъ в духовния живот на страната. Павел Йозеф Шафарик про-
никва само в кръговетe на интелигенцията чрез руския превод на своите 
„Slovanské starožitnosti“, 1836-37 – „Славянскie древности“, 1848. Същото 
може да се каже и за „Письма об истории Сербов и Болгар“, 1854-55 на А. 

 6 С такава богата патетика  Йоцов очертава мястото на Паисий в съзнанието на българ-
ския народ, като мотивира в статията значението  му за разгръщане на „българския 
национален романтизъм“ (бел.ред.) .

 7 Павел Йозеф Шафарик (1795–1861) – словашки езиковед и историк, публикува на чешки 
език. Автор е на основополагащи трудове в славистиката като „История на славянския 
език по всички наречия“ (1836) и „Славянски старини“ (1837). Застъпник на идеята за 
славянската взаимност, но не споделя русофилските нагласи на своето поколение (бел. 
ред.).

 8 Александър Хилферинг (1831–1872) – руски славист и историк. Работи като консул в 
Босна и издава пътепис „Пътуване из Херцеговина, Босна и стара Сърбия“ (1859), пише 
редица изследвания за историята на балтийските славяни, сърбите и българите. Откри-
вател е на българската история „История во кратце о болгарском народе славенском“ 
на йерохсимонах Спиридон (бел. ред.). 
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Ф. Хилфердинг, ако и нещо от тях да прониква в сп. „Българскы книжи-
ци“, I860 г. Г. С. Раковски наистина има успех с „Няколко речи о Асеню 
пьрвому, великому царю бьлгарскому и сыну му Асеню второму“, 1860 но 
той обайва повече с романтиката на личността си, със своята апология на 
хайдушкия живот, със своята борба за духовна и политическа свобода на 
българския народ. Освен това, той е последният, завършен израз на една 
епоха, която си отива.

А като историк в тая епоха властва над умовете и сърцата Ю. Ив Вене-
лин (1802—1839)—и то с обнародваните в Москва през 1829 г. и 1849 г. 
„Древние и нынешнiе Болгаре“ и„Критическия изследования об истории 
Болгар“. Вторият труд, издаден с иждивението на българина Ив. Н. Ден-
коглу бива преведен на български от бащата на Ботева, Ботьо Петков и 
издаден през 1853 г. Трябва да си спомним отзивите на български писа-
тели за Венелина, от Кипиловски до Каравелов, стихотворенията на Г. Т. 
Пешаков за него, писмата на Априлов, за да можем да добием ясна пред-
става за обаянието, което има тоя карпаторус9 в средите на българската 
интелигенция. Трябва също така да проследим внимателно въздействи-
ето, което упражнява той върху развитието на някои наши будители, на 
някои идеи в нашия духовен живот, за да можем правилно да схванем и 
преценим личността и делото му. И наистина, не е ли странно, един без-
критичен романтик в областта на историческата наука, който не веднъж 
става жертва на сърцето и въображението си, завладява душата на цял 
народ за три десетилетия, като засеня люде като Шафарик и като Хилфер-
динг. И Венелин се явява в един важен момент от българския духовен 
живот – това е момент, когато настъпва у нас нова културна ориентация 
– елинската бива замествана от славянска и руска, главно руска. Руското 
влияние почва да прониква в България още от Руско-турската война през 
1829 год., това въздействие стига до там, че в душата на народа расте кул-
тът към Русия, живее надежда за освобождение от могъщия руски цар. В 
северната империя се надига и разпламва мистичен, месианистичен на-
ционализъм, славянофилите подготвят нравствено освободителна вой-
на. И ето Венелин, който в своите исторически трудове не хвърля някаква 
особена светлина върху българското историческо минало, който, ако и 
да работи с един научен апарат, не надмогва много Паисий в установя-
ване на обстоятелства, образи, истини, ето тоя Венелин, с авторитета на 
чуждата наука, израства за цял народ като културно-исторически символ, 
като образ на Русия, закрилница и освободителка. И Венелин, като Паи-
сия, е повече от историк, от човек на научния труд. И той е агитатор. Той 
смело и решително поставя въпроса за древните и някогашни българи, за 

 9 Така е бил определян етнически Ю. Венелин при очертаване на ролята му за издигане на 
българското национално съзнание (бел.ред.).
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историческите и кръвни връзки между тях, въпроса за славянския произ-
ход на българите, за тяхната първоначална родина, за характера на техния 
език, техните нрави и обичаи. Заставайки смело срещу Тунман10, Енгел11, 
а и срещу Шафарик, Венелин заявява с нескривана радост, че древните 
българи са били славяни, сродни с руските славяни, че и днешните бълга-
ри следователно имат славянска кръв, говорят славянски език. Никакви 
туранци12, никакви пославянчени или изчезнали в славянското море на 
Балкана татари! А това е нещо ново, което не е било чуто от Паисий. И 
такова решение на въпроса има важни културно-политически последици: 
българите имат славянски роднини, те няма да бъдатъ забравени и изо-
ставени от славянска Русия.

Агитаторът Венелин казва и друго, което Паисий не е могъл да каже: 
руският народ, дарен някога с писменост и култура от славния някога 
български народ, сега трябва да изплати своя културен и политически 
дълг. Руският орел трябва да разпери крила за защита над бедна и сма-
зана България. Най-после Венелин пленява и с трета идея: българският 
народ трябва да се освободи от еленизма, трябва да има свои свещеници 
и свой богослужебен език. Така се подхранва Паисиевият идеал за цър-
ковна независимост. Ето защо и историческите трудове на Венелин, ако и 
да не дават пълна картина на българското минало, ако и да не обгръщат в 
стройно и системно изложение българските съдбини, имат с посочените 
идеи вътрешна сила – те допринасят за разрешение на въпроси, които са 
положени от условията на деня, те вдъхват вяра в по-честити бъднини, те 
ласкаят националното честолюбие, те поставят пред съвестта на други 
народи съдбата на българския народ. България имаше нужда от един свой 
защитник в чужбина, и ако го нямаше Венелин. тя би намерила такъв в 
друго лице.

От I860 до 1878 г. българската история привлича нови работни сили. 
След Кримската война българският въпрос – въпросът за духовната и по-
литическа свобода на българският народ става европейски – той тропа на 
съвестта на Европа. Сега един осъзнат народ води борба за свои права – и 
то на няколко фронта. Националният романтизъм отстъпва място на на-
ционален активизъм. Венелиновската историческа романтика е вече из-

 10 Йохан Ерих Тунман (1746–1778) – шведски историк, който посвещава една от книгите си 
(„Untersuchungen über die Geschichte der östlichen europäischen Völker“, 1774, Лайпциг) на 
историята на част от източноевропейските етноси (хазари, българи, унгарци, албанци 
и др.) (бел. ред.).  

 11 Йохан Кристиян фон Енгел (1770 – 1814) – австро-унгарски историк, един от първите 
историци, занимаващи се с историята на българите. Той пише за тях в своята „История 
на съседните на Унгарското кралство народи “ (1797). В труда си защитава правото на 
българите за самостоятелно съществуване (бел. ред.). 

 12 Остарял термин за означаване на населението, населяващо Средна Азия и Казахстан 
(бел. ред.).
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живяна, поне в редовете на горната интелигенция. Владее дух на реализъм 
в областта на историческите изследвания и в кръга на духовните завое-
вания. Чужбина, със свои научни представители, взема по-живо участие 
в разработката на нашата история. През 1871 г. Е. Голубински13 осветлява 
сравнително доста страници от българското културно минало с „Краткий 
очерк исторrи православных церквей болгарской, сербской и ромынской 
или молдо-влашской“. Малко по-късно, през 1879 г., Ф. Успенски принася 
изследване „Образоваше втораго болгарскаго царства“. Но тия две рабо-
ти не намират по-широка известност у нас, те стават повече достояние 
на ограничен кръг интелигенти. Такава съдба има и ценният труд на Кон-
стантин Йос. Иречек „Dejiny národa bulharského“, излязъл в Прага през 
1876 год. Ако и да излиза на немски същата година и през 1878 в Одеса 
на руски, тая история, като синтеза на всички знания до сега по българ-
ска история, прониква сред най-широките слоеве у нас малко по-късно, 
след Освобождението. Константин Иречек въпреки блестящите си ка-
чества на учен, въпреки особения характер на неговото дело, няма като 
историк обаянието сред българския народ на Паисий или Венелин. Също 
така Гавраил Кръстевич, по-сетнешен злополучен губернатор на Източ-
на Румелия14 не може да завладее общественото внимание с излезлата в 
Цариград през 1871 г. негова „Исторrя Блъгарска» под име Унов, ако и да 
борави с научен похват, ако и да хвърля някои нови исторически идеи, 
като мисли, че българите са преки потомци на хуните. Едничкият, който 
оставя по-трайни следи, ако и времето да не е благоприятно за обаяние 
на личността върху почвата за историческите изследвания, това е Марин 
Дринов.

Откъснат от родна гръд, Марин Дринов (1839—1905) заживява и зара-
ботва в Русия, като начева научната си кариера с издирвания върху бъл-
гарската история, като се създава учен в европейски стил. Трудовете му 
са доста, но за нас в случая са от значение ония, които са излезли от печат 
през означеното от нас време и които са от по-крупно естество. През 1869 
г. той обнародва във Виена два труда „Поглед врьх происхождението на 
блъгарский народъ и началото на блъгарската история“ и „Исторически 

 13  Евгений Е. Голубински (1834-1912) – рускиучен и  висш духовник. Завършва Москов-
ската духовна академия. Автор е на история на православната църква, където разглежда 
и българската. През 1872-73 посещава Атон в Света гора. Член на Петербургскатна 
академия на науките (1902) (бел.ред.).

 14 Гаврил Кръстевич (1817-1898) – възрожденски книжовник, преводач, юрист, политик. 
Учи в Куручешме , Цариград, следва право в Париж, става висш съдебен служител в 
Цариград; след Освобождението е главен управител на Източана Румелия, където го  
заварва Съединението на България (1885) и е свален от поста, затова и Йоцов го на-
рича „злополучен губернатор на Източна Румелия“. Участва в полемики за произхода 
на българите, като защитава хунската теория; превежда „Мудрост добраго Рихарда“ 
(1837), автор на „История блъгарска", ч. I (1869) и др. (бел.ред.).
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преглед на блъгарската църква отъ самото ѝ начало и до днес“. А през 1875 
г. печата в Москва друго ценно съчинение „Южные славяне и Визанития 
въ X вѣк“. Дринов се спира на въпроси, които са вълнували още първите 
български историци, въпроси, които са в непосредствена връзка със съ-
временната нему българска действителност, които са от особено значе-
ние за осветлението на българските национални идеали, произходът на 
българския народ, неговата първоначална родина, неговите отношения 
с Византия, духовната му независимост, възникване на автокефалната му 
църква – всичко това намира у Дринов всестранно историческо значение. 
Силата на Дринов се крие преди всичко в новата постановка на въпроси-
те, в тяхното изяснение и разрешение, в начина, по който се разглеждат, в 
методите, които са приложени в търсенето на научната истина. Широката 
му образованост, строгият му критицизъм, жаждата му за нови познания 
и открития, системното му и ясно изложение не могат да не подкупят не-
предубедения българин. Тук няма наивна идеализация, нито романтична 
хиперболизация, няма предпоставени тенденции, нито патриотически 
патос. Трезв поглед, широка обективност, непредвзето отношение към 
предмета, творчески дух — ето нови качества на историка, които сега са 
знамение на времето. И тъкмо тоя критицизъм, тая непринудена сдър-
жаност подмамват новия българин, който иска преди всичко да знае ис-
тината, колкото и горчива да е тя. В българския духовен живот не трябва 
да има заблуждения и измами, колкото и от благороден характер да са те. 
Излишно е да се трови народа със сладки обещания на сърцето и въоб-
ражението. Така, служейки на научната истина, Дринов става вдъхновен 
служител на своя народ. За пръв път у нас науката, строгата и чиста на-
ука, взема такова пряко участие в изграждането на българската духовна 
култура. Дринов помага на своите сънародници да си поставят правилно 
въпроса за отношението към гръцката култура, да сложат в историческа 
перспектива и въпросът за българската независима черква. Нещо повече, 
той принася косвено и достатъчно основания за българската духовна и 
политическа еманципация, за правото на българския народ да бъде гос-
подар на своите съдбини. Неслучайно историкът взема участие като ми-
нистър в изграждането на новата българска държава. Научният характер 
на неговите изследвания дават у нас и в чужбина ясна представа за исто-
рическите и естествените права на българския народ. Така се затвърдяват 
позициите на българската народностна кауза пред външния свят, особено 
в Русия, гдето се подготвя вече походът срещу Цариград. Давайки оръ-
жия в борбата, той дава и вдъхновение за отстояване до край. Словото 
му е спокойно, но идеите му са полетни — Наистина, сякаш това, което 
е подхванато преди стотина години, сега трябва да се завърши съ успех. 
Цял век българският народ работи, за да излъчи из своите недра своя ис-
торик. Повече от сто години работи и славянството, за да даде на Бъл-
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гария К. Иречек, историк с познания, с дух за творческа синтеза. Това, 
което преди бе легенда, мечта, измислица – сега става неотменима ис-
тина. Българският народ е открит в своето историческо минало, той има 
възможност да се познае, да се почувства в хода на вековете. Марин Дри-
нов, който работи повече монографски, гони една синтеза, но не успява 
да я даде — не успява, защото като истински учен вижда, че все оше много 
въпроси из областта на българската истооия стоят открити и чакат своя-
та подробна, основна разработка. Затова тоя устремъ у него къмъ нови 
завоевания, към нови открития, сякаш това е устремът на незакрепналия 
още въ своето духовно развитие български народъ къмъ нови постиже-
ния и усъвършенствания. И докато делото на Паисий и на Венелин няма 
значение за науката, за разработката на историята сега, ако и някога то не 
е било водено в строг научен дух, наследството на Дринов и сега може да 
бъде извор на познания, може да даде основания за градеж на нови тво-
рения. И ако да не е имал обаянието сред широките български кръгове на 
първите двама, той все пак е един от бляскавите изразители на българко-
то историческо съзнание.

Така, проследим ли българската историография, сложим ли я в свет-
лината на общия духовен развой на българския народ не можем да не за-
бележим, че тя е била от особено значение за пробуждането, разраства-
нето и формирането на нашето национално съзнание.15

Българите, заели просторни земи на Балканите, откриват себе си в 
своята история. Това е първото и най-важно откритие, което те правят 
през втората половина на XVIII век. Защото тъкмо в областта на истори-
ческите изследвания те нямат стара книжовна традиция. Това, което имат 
през Средните векове от летописен характер съвсем не дава представа за 
техния исторически живот. Когато за пръв път се виждат, какво са били в 
миналото, след като тяхната историческа памет е била почти потъпкана, 
те биват изненадани – от онова богатство, което им завещават дедите. 
Това обстоятелство има особена цена за тяхното национално самосъзна-
ване. Те почват да се чувстват като една историческа цялост, историческа 
обособеност, като народ, който е оставил диря в своя отколешенъ път. 
Историческите познания, с които се запасяват, избистрят техния смисъл 
за сегашното и съвременното. Те познават своя произход, своята първо-
начална родина и своята раса, схващат родствените връзки на своя език, 
заживяват с представата за племенна принадлежност, схващат своята 
историческа роля, своите заслуги в историята. Освен това, те познават 
историческите граници на своята родина – и имат ясно понятие, колко 

 15 Генерален извод на Б. Йоцов, отстояван и в други текстове, посветени на Българското 
национално възраждане ( Вж Съчинения, Т. 1. Литература на Българското възраждане, 
София , 2018)  (бел.ред.).
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значи, да бъдатъ достойни членове в семейството на славянските наро-
ди. Така се похабява у тях чувството на принизеност, на малоценност, на 
изолираност, на забравеност и изоставеност. Тe заживяват с повишена 
народностна гордост. Имат чувство на обособеност на индивидуалност 
по отношение на другите народи, особено по отношение на тия, които на-
селяват Балканския по-луостров. Изработеният у тях интерес към мина-
лото преминава в особено отношение към всичко протекло и преживяно, 
към историзъм, през който пъкъ се гледа на съвременната действител-
ност. Тогава се поражда непримирим контраст между минало и сегашно. 
И се заживява с настроение, подхранвано от сенките на миналите дни, с 
един копнеж да възвърне миналото, да се наподоби то, или най-малкото – 
има желание да се намали противоречието между вчера и днес. Има воля 
да се търси разумът в събитията, да се схване техния скрит смисъл, да се 
подложи на анализ, всичко, което тече и минава в обществения и народ-
ния живот, да се прецени и да се присъди всяко явление, добро или лошо, 
и да се помисли за бъдещето, колкото е толкова по-неизвестно, колкото е 
по-непознато днешното и вчерашното.

Не по-малко значение има и друг един факт: българската история от-
крива нравственния лик на българския народ пред света в началото на 
XIX век. В нея бива видян тоя народ, чрез нея се гледа на него, в нея се 
търсят обяснения на неговата съдба. В това съдейства да се повиши инте-
ресът към миналото, да се гледа на историческото с чувство и въображе-
ние. Един исторически романтизъм, крайно благодатен за стимулиране 
на националните пориви. Историята става нещо повече от приятелка – тя 
е вдъхновителка. Тя обосновава правата на българския народ за стопан-
ска, духовна и политическа свобода. В основата на неговите борби лежи 
идеята за стопанска мощ, за църква и жилище като пазители на вяра и 
народност, за държава, като организирана изява на неговата индивиду-
алност. От историята се научава, никое робство не е вечно, докато не се 
бездейства, че има падения и възмоги на личности и народи, че от нея 
изхожда присъда, дълбока и смислена, която не може да отмени ничия 
индивидуална зла или добра воля. Чрез нея се изработва историческо 
чувство, историческа интуиция, която често може да осмисли и здравия 
инстинкт на народа. Така тя дава оръдия за борба срещу елинизма и тур-
цизма. Нещо повече, из нея изхожда идеята, че българският народ води 
постоянна борба за съществуване, че тази борба не е стихнала още, че 
едва ли ще стихне, докато той не заздрави всестранно своето положение 
на Балкана.

Най-после българската история съдейства да се изясни и разреши бъл-
гарския национален въпрос. Чуждият свят вижда един народ с бляскаво 
минало, с културни традиции, с една неумолима воля за възход. Такъв на-
род, който създава такава история, не може да не бъде достоен за по-до-
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бра участ. Той има право да заеме онова място сред кръга на просветените 
народи, което му се отрежда по право и по заслуги. Трезвият исторически 
критицизъм внушава доверие в предявените права, внушава почит към 
откритата борба, не убива усета за очевидното и действителното. Съзна-
нието на народа се задълбочава в историческа посока, то гради на обос-
новани и доказани истини, то може смело и сигурно да чертае планове 
за реализация. Така от народ се стига до народност, до онова чувство на 
единение, нравствено, културно, политическо, между отделните едини-
ци, което дава възможност да се схване народното като едничко реално 
битие. Преди да се почувства обединен в своите етнографски граници, 
народът се вижда обединен в своята история, единен в своята историче-
ска съдба. Ненапразно историята виляе върху определянето на насоките 
на българската национална политика. Българският народ бива признат за 
самостоен в своята история. Целият идеал за освобождение е даден в ис-
торическо осветление. Хероичното в българския исторически трагизъм 
буди почуда и внушава упоритост в борбата до край.

Не бива да се забравя обаче, че българският народ никога не губи чув-
ство за мярка, въпреки някои негови деяния, които говорят за липса на 
трезва мисъл у него в даден момент. Историческият романтизъм никога 
не отива до крайност у нас, не приспива волята, не вплесенясва душата. 
Трезвата природа взема връх, повелята на реалните условия определя де-
яния и събития. Хайдушката романтика, която изявява младежките ус-
треми на нашия народ, не е обоснована исторически, ако и затова да се 
опитваше Г. С. Раковски. Никога нашите дейци и борци в историчните си 
увлечения не стигат до мистицизъм, нито пък до една философия, която 
се извежда от несигурни предпоставки. Требва също така да се отбеле-
жи, че българският духовен живот не се историзира до крайност. Бъл-
гарският народ още много има да работи над своята история, още много 
ще трябва да се търси в нея, за да стигне най-висши моменти на своето 
национално съзнание.



440

Философски преглед: Год. VI, № 1, 1933, с. 1-15

БЪЛГАРИНЪТ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БЪЛГАРСКИЯ ПИСАТЕЛ1

Българският писател проявява, кога повече, кога по-малко, живо учас-
тие в живота на своята среда. Събития, важни, обикновени, слуки и 

прилуки2, занимливи3 и забавни, личности, велики и нищожни, стават 
предмет на наблюдение и проучване, на преценки и отсъди, на снимки и 
изображения. В разностранната своя дейност той засяга, повърхностно 
или дълбоко, българската действителност, било като дава реалистични 
скици и рисунки, било като прибягва към образи и картини на поетична 
идеализация, било като се опитва да постигне художествено-философски 
обобщения и символи. В творческия си нагон да обгърне външния и 
вътрешен свят в пределите на своята родина, той прави подбор на лица, 
които пресъздава по един или друг начин в творенията си. Повечето от тия 
лица са българи. Българи от различни съсловия, от паланки4, села и градо-
ве, от разни краища на нашата земя, от по-старо и по-ново време – българи, 
които мислят и действуват, страдат и ликуват, падат и се възмогват – в 
борба с живота – в него, над или под него, българи с разнообразни лица 
и маски, във всевъзможни положения, с една или друга съдба. Галерия от 
образи, слаби или сполучливи, бледи, индивидуализувани или типизувани. 
И нирнете5 ли в нея, вживеете ли се в нейния свят – долавяте нещо родно, 
сещате лъх на българско, чувствувате през всичко – българина. Нали се 
казва, че върховен идеал на писателя е да изрази това, което е скрито, 
неизяснено в живота, да разкрие душата на своя народ? Вживели се в 

 1 Б. Йоцов изследва образите и представите, които  писателите   през Възраждането 
изграждат за българите. Определя различни три типа български характери – „хероичен“, 
„практичен“, „политичен“ и проследява проявата на тези характери в художествената 
литература. Подчертава, че характерът на българина може да се пресъздаде най-
цялостно в  ярки образци на епос и драма през Възраждането,  но именно те, с много 
малки изключения,  липсват във възрожденската книжнина (бел. ред.).

 2 слуки и прилуки – народен израз, използван от Б. Йоцов със стилистичен ефект в 
значение случки, събития и преживявания (бел. ред.).

 3 занимателни (бел. ред.).
 4 паланка (остар.) – по-голямо село, селище без административни функции (бел. ред.). 
 5 нирна се (остар., диал.) – потопя се, гмурна се (бел. ред.).
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творенията на българската литература, нима не бихте могли да доловите 
там, въпреки многоликостта и индивидуализацията, присъствието на 
едного, близък и роден, тайнственото присъствие на българина изобщо? 
Не виждате ли тогава българина през погледа на българския писател? 
Тъй както виждате през неговия поглед и гърка, и турчина, и влаха ?

Относбата6 на нашия писател към българина не е еднаква. Един вижда 
у него обикновено лице за художествено копие, друг се домогва чрез него 
до черти, присъщи въобще на българина, трети търси, покрай друго, 
предимно народностния характер. Първата относба бихме нарекли външна, 
механична – в случая тя няма никакво значение за нас. Втората и третата 
са творчески: едната е непосредна7, интуитивна, другата е съзнателна, 
разумова. Някои писатели съчетават в творчеството си втората и третата 
– постигат не само с чувство, но и с интелект. Но трябва да се изтъкне 
веднага, че няма строга граница между тях. Най-много са ония писатели, 
в чиито творби намираме не само очертани характери, но и проникливи 
осветления на българската душа – Любен Каравелов, Ив. Вазов, Алеко 
Константинов, Елин Пелин, Йордан Йовков и др. Писатели като Петко 
Славейков и Кирил Христов, които долавят българина непосредно и чрез 
размисъл, са може би най-малко. Но малцина с и ония, които се замислят 
върху характера на българина, които третират българина не само като 
художествена, но и като характероложка проблема. Тук бихме могли да 
посочим Антон Страшимиров и Пенчо Славейков, Стоян Михайловски 
и Кирил Христов8. Най-дълго и най-занимливо9 мисли над българския 
характер Страшимиров. Че не се е търсил българина като характер, това 
не е странно. И в кръга на научно-философските търсения слабо внимание 
се е отдавало върху характерологията на българина. Едва през последните 
няколко години интелигенти потърсиха душата на своя народ, поискаха 
по чисто интелектуален път да схванат своя народностен характер. Пък 
и учението за физиономичното10 късно проникна у нас. Затова не е без 
значение, българският писател изпреваря11 в тая посока домашния учен 
– отдавна той носи, кога преднамерено, кога не – чувство и мисъл за 
българското и му дава, слаб или мощен, израз на своите творения.

 6 относба (остар.) – отношение (бел. ред.).
 7 непосредна (остар.) – непосредствена (бел. ред).
 8 Кирил Христов (1875–1944)- поет, автор на стихосбирки („Трепети“, „Вечни сенки“, 

„На кръстопът“, „Самодивска китка“, „Химни на зората“, „Слънчогледи“), драми („Боян 
магесник“ и др.) и разкази, а също и на първия еротичен роман „Тъмни зори“ (бел. ред.).

 9 най-занимливо (остар.) – най-занимателно (бел. ред.).
 10 физиогномика, от физиономия (гр.) – индивидуален облик, външни физически черти. 

През Възраждането това е популярна теория за връзката между характера на човека и 
съвкупността от физически признаци, по които той може да бъде разгадан (бел. ред.). 

 11 изпреваря (диал.) – изпреварва
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Българинът почва да мисли чрез художествени образи и символи, 
като изключим народното творчество, едва от Кримската война насам – 
значи няма и век как той твори като поет и художник. През това време 
българската художествена мисъл, разкривайки се заедно с развоя на 
духовния живот, въпреки всичко, смогва да схване образа на българина. 
Но тук не всеки писател успява да се запаси с верни и дълбоки наблюдения, 
да схване правилно и вдъхновено нашия живот, да даде еднакво ценни 
постижения. Особно когато се отнася до проникване в душата на 
българина, до неговата вътрешна самобитност. Освен това, невинаги 
ценното като художествен факт е от значение при опита да се потърси 
българския характер. Ценният, творчески замислен и изпълнен характер, 
не всякога дава благодатен материал за възпроизвеждане вътрешния 
лик на българина. Обратно – има творения, които не издържат строг 
критически поглед като завоевания на художествена мисъл, но таят в себе 
си нещо призначно12 за българина. Значи, има писатели, които са повече 
наблюдатели, психолози, философи, но по-малко поети и художници. 
В търсенето на българина в нашата литература трябва да се изхожда от 
писатели, които не само са даровити, които са най-ярки представители 
на творческата поетична мисъл, но и които умеят добре да наблюдават, да 
познават и да разбират живота, направили при това опит да се домогнат до 
свой художествен свят. Хвърлим ли поглед върху хода на времето, в което 
се изявява творческият наш дух в кръга на художествената мисъл, ние не 
бива да не се спрем на имена, които не могат да не бъдат наша гордост. Те 
показват път за тълкуване на един народностен характер.

Всеки, който познава нашата литература, забелязва, че тя е така здраво 
закрепостена в проявите на българския живот, че е невъзможно да се 
мисли за някаква абсолютно творческа свобода на нейните представители. 
Освен това, той вижда, че усилията ѝ са насочени най-вече в три посоки 
– основни и съществени и в народното творчество. Отразявайки три 
съществени посоки в нашия живот, тя неминуемо трябва ла даде израз на 
ония черти на българина, които са се манифестирали в потока на толкова 
години и са се наложили на общо внимание. Така, едни писатели имат 
особна13 склонност да изобразяват борбата, която българинът води, за 
да брани своите човешки и народностни права, за да извоюва за себе си 
достойно място под слънцето, за да добие възможност да разкрие своята 
нравствена същност. На тая линия могат да се наредят Раковски, Каравелов, 
Ботйов, Вазов, Славейков, Страшимиров – и толкова други. Вижте ги – 
не се ли обединяват всички с изображенията на хероичните14 устреми 

 12 призначно (остар.) – характерно (бел. ред.). 
 13 особна (остар.) – осолена (бел. ред.).
 14 oт гр. heros – полубог, герой, юнак (бел. ред.).
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на българина? Други писатели предпочитат да изобразяват българския 
селски и градски живот, борбата на българина със земята, борба за 
всекидневна самосъхрана и защита, за насъщен хляб, борбата на мирния 
труд, на полето, на нивата, в работилницата, в магазина, в кабинета – сред 
неволи и страдания. Ето ви А. Страшимиров, Т. Г. Влайков, Елин Пелин, 
Йордан Йовков, К. Петканов15 – и още други! Не чувствувате ли, че тях ги 
обединява любовта на българина към земята, към труда, към творческите 
завоевания? – Трети насочват хумористичен и сатиричен взор към 
нашата действителност. Виждаме тук как българинът губи нравствения 
свой лик, как гледа да се приспособи или нагоди към условията на 
живота, да не падне сломен и съкрушен, да намери път за победи, доволен 
и честит. И в борбата да оправдае своето съществуване, той се домогва 
до всевъзможни преображения, които могат да бъдат колкото комични, 
толкова и трагични. Един П. Р. Славейков, един Ст. Михайловски, М. 
Георгиев, Алеко Константинов – нима те не се обединяват в своя смях, 
безобиден или горък16, над особни прояви в българския живот, над проя-
ви и на българския характер?

Ето – в тия три посоки на българската литература ние виждаме най-
добре изразен засега българинът. Трябва тук да го търсим, защото е 
завещан биологично, културно-социално в живота, минал и сегашен, ако 
и ненапълно да се е очертал в главните свои линии. От една страна, пред 
нас се открива хероичният българин, от друга – практичният, от трета – 
политичният.

Хероичният българин се изявява най-напред в нашата литература 
още от Раковски насам. По-нататък той се среща почти у всички, 
големи и малки, наши писатели и поети. Освен Раковски, тук бихме 
могли да посочим Каравелова, Ботйова, Вазова, Кирила Христов, 
А. Страшимирова, Йордана Йовков и др. Неслучайно тия творци са 
изразили в една или в друга форма своето преклонение пред хероичния 
подвиг на българина. Един Драгой и Радой, един Дончо и дядо Либен, 
Бойчо Огнянов, Младен, Влад и Божидар и пр., нима това не са люде, кои-
то стоят най-близко до нашия юнашки и хайдушки епос? – По-късно се 
разкрива като образ и практичният българин, где по-силно, где по-слабо 
изразен у А. Страшимирова, Т. Г. Влайкова17, Елин Пелина, Йордан 

 15 Константин Николов Петканов (1891–1952) – писател и публицист,  академик на 
БАН, член на Съюза на писателите. Редактор е на списанията „Тракия“ и „Балкан-
ски преглед“. Бил е и директор на културата в Министерството на информацията 
от 1944 до 1947 г. Автор на романите: „Без деца“, „Морава“ „Звезда къдрава“, 
„Жътва“, „Златна земя“, „Белият вятър на Странджа“, „Хайдути“, „Преселници“, 
„Иде от равнината“, „Индже войвода“, на поемата „Самодива“ и др. (бел. ред.).

 16 горък (книж.) – тъжен, злочест, страдален (бел. ред.).
 17 Тодор Влайков (1865–1943) – писател, авторл на  „Дядовата Славчова унука“, „Разкази 
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Йовкова, К. Петканова. Ето Балчо, дядо Славчо, Еньо, ето Стоилчо, ето 
Пендевци и пр. – не чувствувате ли, като си припомните тяхната трезвост 
и привързаност към земята, че те изцяло изхождат от нашия битов епос? 
– Почти едновременно с практичния българин се открива като образ, 
изпървом плахо и несигурно, и политичният българин. Най-напред се 
показва в някои сатири и хуморески на П. Р. Славейкова, после – у Ст. 
Михайловски18 и М. Георгиева19, за да намери у Алека Константинова 
своя най-добър израз – бай Ганьо. Тук би трябвало ла си спомним нашите 
народни хумористични песни и приказки. – У един и същ писател могат 
да се срещнат черти и от трите типа българи – никой не изброжда20 душата 
на своя херой само в една посока. Но все пак набелязаните писатели най-
добре застъпват тоя или оня тип. Така че, в литературната категоризация 
тук няма абсолютност, има по-скоро известна, неизбежна поради харак-
тера на материала условност.

Хероичният българин, погледнат исторически, се изявява най-рано. 
Затова и някои писатели виждат у него първичната стихия повече на скита 
и хуна, отколкото на славянина. Още повече, че неговият дух се открива 
в борба – борба за наранено честолюбие и оскърбено достойнство, борба 
за самосъхрана, за преодоляване на непрекъснати житейски нужди, 
борба за безпечно21 съществуване на Балкана, за независимост, правда 
и човечност, борба най-после със самия себе си. Във всички степени на 
своя хероизъм той се показва с душевна мощ, с вътрешна цялост, волева 
напрегнатост, непринудено величие. Неговият хероизъм не е само 
външен, но и нравствен. Той се проявява еднакво както в големи подвизи, 
така и в малки дела. Чувствувате го както в бойкостта и стремителността 
на личността му, както в безстрашието и презрението му към смъртта, 
така и в неговото търпение, в способността му да чака, но не безгранично, 
в снизхождението му към човешките слабости и в състраданието и 
съжалението към най-слабия. Тоя българин, въпреки войнствената 
стихия, която дреме у него, не е войствен. – Неслучайно го сравняват с 
лъв – нека не се дразни, нека не се предизвиква. Когато у него е засегната 
личността, оскърбен и унизен човекът, той е безпределен в своя вихър. 
Но той не издържа вътрешния емоционален напор. Скоро стихва, след 

и повести“  и др.(бел. ред.).
 18 Стоян Михайловски  (1856–1927) – писател, автор на епиграми, афоризми, басни, 

пародии, публицистика, поеми, драми. Автор на първия български училищен химн „ 
Върви, народе възродени... „ (1892); на „Поема на злото“ (1889), „ Книга за българския 
народ“ (1897), „Философски и сатирически сонети“ (1895) и други. (бел. ред.).

 19 Михалаки Георгиев (1854– 1916) – писател, автор на „Разкази и хуморески“, т. 1 и 2. 
Най-известно произведение „Меракът на чичо Денчо“ (бел. ред.).

 20 изброжда – разглежда от всички посоки (бел. ред.).
 21 безпечен (остар., книж.) – безгрижен, без затруднения (бел. ред.). – български 

писател (1854 – в 1916). 
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като е стигнал до пароксизъм в своята страст. В слепия си хероизъм, кол-
кото и буен, той не е устойчив. Той стига до самозабрава, жестокост, дори 
невменяемост. Често в бурния си устрем той не помни кога, къде, защо и 
как извършва деянието си. Той е в плен на своята ирационалност. Тогава 
той може да бъде анархистичен, безначален, да стигне до неподчинение 
и отрицание на всяка власт, да надхвърли закон и право. Капризът, 
настроението, чувствата – се гаврят с волята му. Стига до безнравствен 
индивидуализъм, противен титанизъм.

Друг е неговият хероизъм, когато е нравствено обоснован, когато е 
съпроводен от една идея, с определена благородна или възвишена задача. 
Колкото по-добре е позната целта, колкото е по-силно убеждението в 
смислеността на предпоставената задача, толкова неговата напрегнатост 
е по-дълготрайна, толкова той в своя нагон е по-сдържан и по-възвишен. 
Всяко дело е за него свето. Той не върши подвиг заради самия подвиг. 
Тук нито е артист, нито е акробат. Подвигът трябва да го почувствува 
като задължение, като човешки дълг, като етично призвание. Има ли 
той съзнание за една необходимост, за жестока неизбежност, за строга 
повеля на живота, хероичната му стихия добива особен нравствен патос. 
Долови ли, че целта е надхвърлена, че не оправдава жертвите, които се 
правят за нея, че усилията му отиват на халост, той е склонен да отслаби, 
ако не и да отпрегне, душевния напор. Ако съзнае22 – въпреки всичко — 
че го застрашава опасност, той остава до край, до смърт, на заетата ли-
ния на борбата. Тогава той е изцяло погълнат от чувство за отговорност. 
Тук се убеждава по-често от логиката на сърцето. Той долавя много неща 
по инстинкт. И стига неведнъж до наивност. Когато не може нещо да 
проумее, да схване скрития смисъл на събитията, той живее с вяра, че 
има някой да бди. Тогава той търси вожд – готов е сляпо да го следва. 
Но, когато остане измамен, сиреч, когато осъзнае своята самоизмама, 
той е готов да извърши отплата – безжалостна дори. Така че култът му 
към голямата личност е свързан с вяра в хероичното, но и със съзна-
ние за безпомощност. Освен това, той няма висока представа за своята 
хероичност. Той е скромен, не цени особено своето дело, което за други 
е голямо. Склонен е да се подценява. Той не се чувствува херой – мисли, 
че това, което е извършил, би могъл всеки да го стори. Трябва други да 
открият подвига му – тогава той израства пред собствените си очи. Но 
се страхува да не се види смешен. Затова пък е готов да оцени и признае и 
най-малкия подвиг. Дори е готов да го надцени. Така става великодушен 
и човечен.

В житейските свои отношения хероичният българин е човек на 
търпението и страданието. Търпение, което има свое оправдание, което 

 22 съзнае (остар.) – осъзнае (бел. ред.).
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се обуславя от една наложителност и неизбежност. Страда не заради са-
мото страдание, не защото сам го търси, а затова, че то е негов спътник 
поради особения му поглед към действителността. Тук, сред българската 
действителност, той иска да бъде херой – не знае унижението, поради 
своето човешко достойнство, винаги е прям, следвайки строга линия на 
поведение. Не знае унизителни компромиси, остава твърд и неподкупен 
характер. Той е жилав, корав и в понасянето на страданието, и в отбраната 
на чистотата на своята личност той остава верен страж на един нравствен 
хероизъм. Има случаи, когато той се поддава на изкушение и изпитание, но 
в крайния момент не закъснява да се сепне, да издигне несъкрушимостта 
на своя дух. Силата му се състои в това, че изпитанията, страданията не 
го сломяват – а го възвисяват, окрилят душата му, подготвят го за отпор. 
Той е стоик, когато трябва да защищава духовната си чистота. Той е деен, 
когато трябва да убие пораждащото се у него съзнание, че е ненужен и 
излишен. Негодува, роптае, напада – за да наложи на средата и на света 
възгледи и разбирания. Няма страх пред силния на деня. Независим и 
открит – до крайност. Има жар да реформира и озонира23 обществото. 
И очарованието му се крие в твърдостта на природата му, в упорството, 
напрежението, трайността на постоянството. Понякога живее с чувство 
за своята безпогрешност. И става роб на благородно честолюбие, от 
желание да изтъкне хероичната си устойчивост, става себичен. Склонен 
е да подчини всичко на своята воля, да стане своеволник, насилник на 
известен ред, диктатор. Един болезнен индивидуализъм, който бива 
опасен, когато му липсват нравствени задръжки. Той е максималист. Той 
не е алчен, остава честен – в мисъл и дело. Парата за него е оръжие за 
борба – за отбрана на заети позиции. Вътрешно е задоволен, когато се 
почувствува вожд, идеолог, творец, страж на народни съдбини. Но той 
обича жестовете – не толкова външните, патетичните. Готов е да прости и 
на най-големия си враг, стига да види, че у него има разкаяние или че той 
признава в душата си неговото надмощие. Към дребни  същества е крайно 
ласкав, към големите ироничен. От порив за жест, той би могъл да дръзне 
срещу установени норми, закони, традиции, нрави и обичаи. Изобщо, 
той не може да понася ограничения, предписания, окози. Другите биха 
го спечелили, ако му дават повече уважение, отколкото обич. В еротиката 
си е чист – иска повиновение24 и ласки, доверчивост и всеотдайност, под-
чертаване, не дръзко, на духовната му красота.

Тоя българин е човек на копнежа и идеала. Оттук иде неговото 
очарование – не само от силната му личност, от твърдия му характер. 

 23 озонирам – внасям свеж въздух, озон, тук в преносен смисъл – внасям свежест, нещо 
ново (бел. ред.). 

 24 повиновение (остар., книж.) – покорство, послушание (бел. ред.).
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Само че в копнежа и идеала си той никога не се забравя, не отива отвъд 
света. Царството Божие за него е тук, на земята. Идеалът трябва да бъде зе-
мен, ясен, определен, дори е необходимо да има своя практическа отсянка. 
Има нещо трагично у хероичния българин. Волева натура, той иска да 
наложи на живота ония форми, които са в съгласие с творческия му блян. 
Иска онова, което е трудно осъществимо, дори не е оправдано от здравия 
разум. И животът бива жесток, отмъщава свирепо на неговата дързост. 
Често той губи усет за действителността, за очевидното, възможното. 
Бидейки пленник на мечтата, той става романтик. Нищо чудно, че нашата 
романтика остава само хайдушка, революционна, комитска25. Той е роб 
на великото и прекрасното. Поклонник на красотата, земна и небесна, 
той носи в душата си поетически идеализъм и любвеобилна човечност. 
Обожествявайки човека, той очовечава Бога. Имайки чувство за 
безконечността26 по света, у него се проявява несъзнателно подчинение 
на човешкото под божественото. Знае, че неговият подвиг има смисъл, 
сторен в името на Бога. Това, което е против вечния закон,  не може да 
има успех– излишни, напразни са всички хероични усилия. Той дори е 
склонен да мисли, че в много събития се долавя Божи пръст.  Хероичното 
е близко до божественото,  но все пак то е човешко. И в подчинението 
на човешкото на Бога – няма песимизъм, а съзнателно примирение, 
сетнина27 на вековна мъдрост. Бихме казали, своеобразен мистицизъм – 
непринудена вяра в справедливостта, правдата Божи, която има на земята 
тук свои защитници, свои херои.

Практичният българин е сякаш най-дълбоко свързан с пастирско-
земеделския бит на славянина. Скитническото у него е сподавено. У 
него има заседналост, закрепостеност и инертност. Той е без широк 
кръгозор и без замах. Затова е крайно консервативен. Не е податлив на 
думи, на голи обещания, на хероични жестове. Повече от всички той е 
крайно недоверчив, подозрителен, мнителен. Стига до скептицизъм. Той 
е човек на земята, на трезвата мисъл, на разумното желание. От неговата 
безгранична привързаност и любов към земята зависи и безкрилността на 
неговия дух. Ако има никакво увлечение у него, силно, безбрежно – това 
е езическото му, мистично преклонение пред майката земя. Ето защо той 
е поклонник на земната любов, на здравата и свежа природа, на бодрия 
инстинкт. Земята засиля28 у него чувството му за сигурност, но тя сковава 
неговите крила. Той не е пламенен, сърдечното обикновено минава през 
контролата на разумното. Ако има у него някаква стихия – това е алчността 

 25 комитски (от фр. през турски) – бунтовнически, революционен (бел. ред.).
 26 безконечност (остар., книж.) – безкрайност (бел. ред.).
 27 сетнина (остар.) – последица, резултат (бел. ред.).
 28 засиля (диал.) – засилва (бел. ред.).
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му за земя. За нея той е готов да се бори до смърт. Чест, дом и имот – това 
са три светини за него. И гордо ги брани от поругание. Той не обича да 
напада, няма агресивен дух – но твърдо отбранява, особено своето. Затова 
и не знае каприза на настроенията, а живее с мощна нравствена съпротива. 
Умира, но не отстъпва. Странна твърдост на духа, обграден като че ли от 
китайски стени. Тук се крие неговото твърдоглавие, неподкопаем инат. 
Мъчно се убеждава, но веднъж спечелен за еднаидея, той остава верен до 
край. Не е връткав29 в характера си, държи на дадена дума, пази клетва и 
закон. Верен на земната гръд, той има дълбок усет за физическата хубост 
и любов към живота. Скромна, сдържана жизнерадост, въпреки всички 
земни превратности.

Той е въплъщение на трезв реализъм – не груб, който признава само 
низки страсти и инстинкти, но облагороден, одухотворен. Той не губи 
връзки с живота, има досет30 за действителните отношения, изявява 
вкус за положителното и сигурното. Умее да прониква в смисъла на 
сложилите се обстоятелства, да схваща тяхната логика – и да определя 
ясно, недвусмислено своето поведение. Понеже е преизпълнен с мисъл 
за сигурно съществуване, той винаги гледа да изкориства положението 
– но не с хищна стръвност и алчна безсъвестност. Той знае мярка и такт. 
Затова си налага умереност и въздържаност във всичко. Знае, че в живота 
цари известна несигурност. Търси застраховки и презастраховки. Затова 
пести, търпи лишения, стига дори до скъперничество. Парата има за него 
особно привлекателна сила – готов е понякога да ѝ робува цял живот. Не 
тачи толкова идеята, колкото делото. Не обича думи, а дела. Прекланя 
се пред труда. Чрез упорит труд той е готов да завладее света. Той е 
привързан повече към полето, отколкото към планината – обича мирния, 
тихия, безшумен труд. Вътрешно съсредоточен, замислен, мълчалив и 
сдържан – той има прониклив31 поглед и с него мери и цени. Не бърза в 
своите решения, обича да отлага, за да печели време, което, според него, 
лекува и омъдрява. Не обича да мечтае и да идеализува. Приема човека 
такъв, какъвто е. Нито много добър, нито много зъл. Затова не изпада 
в крайностите на нравствен ригоризъм32. Не обича сълзите, не е санти-
ментален, дори външно е коравосърдечен, студен. Има вяра в човешкото 
у човека, ненавижда звяра у него, тачи нравствената чистота, духовното 
съвършенство.

 29 връткав (диал.) – човек, който се върти на една или друга страна, неспокоен (бел. ред.).
 30 досет (диал.) – досещане, усещане (бел. ред.).
 31 прониклив (остар. книж.) – проникващ (бел. ред.).
 32 ригоризъм (лат. през фр.) – строго спазване на принципи и правила за живот и пове-

дение (бел. ред.).
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Тоя българин е аполитичен. Дори е и саможивничав33, слабо социален. 
Привързан към челяд и имот, социалният му инстинкт рядко преминава 
границите на неговия дом. Има чудно някакво противоречие в душата му 
– той, който е толкова недоверчив, предоставя другиму да урежда съдбата 
му — без да бъде към него строг в преценката си. В партия влазя34 по-скоро 
по принуждение, по внушение – но влезе ли в нея, остава верен неи35, до-
колкото не е разколебан в нейните водачи. Уважавайки човека, той цени 
неговите нрави и обичаи, не се бърка в неговия вътрешен свят. Затова е 
толерантен, дори до нехайност, до престъпност. Но когато се злоупотреби 
с неговото търпение, когато се погазят свети негови чувства, той изпада 
в свещен гняв. И горко на тоя, който е насреща му. Той държи много на 
реда и обществената сговорчивост, на разумната власт и просветената 
управа. Затова не бърза, мисли и действува бавно, трудно възприема нови 
идеи. Живее с особна вяра в просветата. Просвета, която облагородява, 
но и която дава известни облаги. Обича еволюцията, вярва в напредъка 
на човечеството. Той е творчески елемент – твори духовни и материални 
ценности, мълчаливо, безшумно. На него държавата може спокойно да се 
опре. Понеже не се увлича, може повече от други да остане честен и почтен. 
Възгласът му е – чистото дело иска чисто сърце. Не понася безкритичен 
идеализъм, не търпи и безусловен опортюнизъм. Отрича онова верую, 
което казва, че целта оправдава средствата.

Човек на разумното и действителното, той знае най-добре философията 
на примирението. Не изпада в самозабрава, не изпълня съзнанието 
си със собственото свое аз, не се противи на Бога. Има неща в света, 
които той не може да проумее – и не иска да проумее. Готов е да признае 
безпомощността на човека. В Божиите работи не иска да слага ръка. Дори 
и в работите на човека има неща, които не зависят от него. Бихме намери-
ли следи от богомилски дуализъм у него. На света има добро и зло – там е 
изкуството да се живее: как да нагодиш живота си в пътя на доброто. Чрез 
него се изразява висша свръхлична воля. Затова тоя българин има чувство 
за неизбежното възмездие за всяко сторено зло и добро. Тук има някаква 
заинтересуваност, няма безкористност по отношение на доброто. Прави 
доброто не само заради самото добро, но и заради очакваната награда, 
която все някога ще се изсипе над него. Практицизмът засега и най-
светите догми на християнството, въпреки че не може да остане верен на 
тия догми. Съзнанието за безпомощността на човека поражда у него вяра 
във високия смисъл на нещата, в предопределението, в съдбата. Един 
фатализъм, който все пак е умерен, защото не отрича съвсем правото 

 33 саможивничав (остар.) – саможив, самобитен, самотен, различен от другите (бел. ред.).
 34 влазя (диал.) – влиза (бел. ред.).
 35 неи – форма за стар дателен падеж, на нея (бел. ред.). 
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на човека да разполага със своята участ. Суеверието, което се проявява, 
така дълбоко сраснато с бита, е израз на тая вяра във висши сили, които 
се намесват в живота на човека. Така че практичният българин внася 
трезвост и в най-висшите преживявания на човека. Една практична, 
предметна религия, която е свързана с обреда, но която добива по-дълбок 
смисъл, излезе ли от неговите рамки, като се свърже със сърцето и живота.

Политичният българин е най-късна може би формация. Резултат 
от усложнен обществен живот. Когато трябва повече енергия, повече 
напрежение в многоликата всекидневност, за да се запази човекът, 
затова той трябва да владее изкуството за добро отнасяне, което Паисий 
съзира у гърците, та затова ги назовава „политични“. Това изкуство 
изисква гъвкав, подвижен ум, навременна стратегия, замаскирани ук-
репления за отбрана на личността. Тоя българин исторически се явява, 
когато бива поставен в по-сложни обществени отношения, особено 
когато на неговата земя се срещат три култури – византийско-славянска, 
турско-ориенталска и европейска. Расъл, създаден при такива условия, 
той избистря чудна, благодатна способност – да познава слабостите на 
хората и съобразно с тях да определя отношенията си към тях. Крайно 
наблюдателен, остроумен, той смогва да схваща удобни моменти за 
изкористване. Цялото му битие е насочено към корист, сиреч към облаги, 
които ще му дадат възможност за по-добро съществуване. В користта си 
не знае прегради – мъчно би се намерил морал, който би могъл да я спре. 
Затова той гледа да се нагажда, в този свой стремеж стига до понижение 
на човека, до раболепие. Той е крайно неискрен, хитър, измамлив – знае 
как да подхване, дори и врага си, как да погъделичка неговото самолюбие, 
да спечели разположението, ако не и симпатията му. Той живее в 
особена напрегнатост – как постоянно и навсякъде да се понрави, да се 
хареса. Тайната на неговото приспособяване, на неговото маймунство и  
хамелеонство, се крие в страха му да не бъде измамен и използуван. Той 
избягва да изпада лице с лице срещу другия, защото не може да понесе 
очна среща, да изтърпи прям удар. Лицемер, той се пази да не го видят в 
истинския му лик. Затова умее да извърта, да изклинчва, да прави обходни 
движения и навременни отстъпления.

Той не може да гледа дълбоко – това е за него непоносимо бреме. 
Крайно съобразителен – движи се винаги по крива линия, търси всякога 
лесното и удобното. Замисля се само над въпроси, които се намират в 
по-пряк досег с жаждата му за забогатяване. По-богат душевен живот, 
по-високи помисли – само тогава, когато трябва  да се представи в по-
благоприятна светлина. Обикновено той е словоохотлив – тогава се сили 
да прикрие вътрешната си пустота, или пък – да скрие интимни намерения 
и замисли. Обича да бъде красноречив – тънкостта на израза често загатва 
за външната му изисканост. Грубата фраза, тежката конструкция издават 
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първична несигурност. Не- веднъж плаща дан на суетността, иска да бъде 
по-докаран, по-изтънчен, да има маниери и обноски, да бъде известен, да 
има връзки – все с умисъл да даде за себе си фалшива представа. Затова 
той иска да биде съвременен, осведомен, – и, разбира се, само за най-
належащото и най-излишното. Поклонник на модата, той има грижа да 
бъде със стил, в хармония със средата. Нрави и обичаи, стил и държание 
– то е външно подчертаване на желанието му да бъде добре приет и 
още по-добре изпратен. В стремежа си да се приспособи, той лесно се 
присламчва към чуждото, той става космополитичен – не се чувствува 
дълбоко привързан към родното, Дори, ако и да се гордее, когато трябва, 
че е българин.

У него има скрита страст – да посочи, да наложи своето съмнително 
превъзходство над другите. Той е достатъчно егоист, за да иска винаги да 
изтъква себе си на преден план. Външно открит, отворен, той е крайно 
потаен и лукав, дори понякога и подъл. Такъв е, когато се намира пред 
насилник, пред своеволник – гледа да умилостиви звяра в него. Знае, че 
„преклонена главичка остра сабя не сече“. Той се чувствува принуден 
да йезуитствува36, да византийствува37, защото иначе е загубен. Той има 
потаен страх от властта – затова се грижи да ѝ угоди, да се доближи до 
нея, дори да я обсеби. Тогава е сигурен, че тя няма да му напакости. Нещо 
повече, че тя ще бъде благодатна за него. Той е слаб душевно – най-слабият 
българин. Но има ли в ръцете си власт, той е колкото силен, толкова и 
храбър. Ненапразно се казва: искаш ли да познаеш българина, дай му власт. 
Не само че ще я използува за лична облага, корист, грабеж, но ще иска с 
нея да се наложи на общественото внимание, да спечели обаяние за своята 
личност, да търси преклонението на достойните, дори да отмъсти, ако му 
се отдаде за това случай. Неговият европеизъм е само външен, колкото 
и да е бляскав. В душата си е повече византиец и ориенталец. У него има 
обаче една странна мъка – мъката в преминаването му от една култура 
към друга. Има моменти, когато той чувствува своето нищожество.

Неговата жизнена философия е философия на безусловно и безначално 
приспособление. В светогледа си е материалист – в живота царят силата и 
златото. Той знае, че има идеали, че има морал – всичко това е хубаво. Но 
това не може да го освободи от истинското му положение в обществото. 
Нравственото му съзнание не е устойчиво,  то се мени съобразно с 
нуждите и момента. Но той няма смелост да изповядва свой морал. 
Напротив, той говори все за най-хубави човешки задължения, за правда, 

 36 йезуитствам – от йезуитския орден на Римо-католическата църква; в преносно значение 
– интриганствам, създавам конспирации и интриги (бел. ред.).

 37 византийствам  – от името на изконния враг на българите през Средновековието – 
Византия, чиито жители – ромеите, в съзнанието на българите имат ореола на подли 
и лицемерни хора (бел. ред.).
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за справедливост, за народностен дълг. Друг път, когато иска да оправдае 
някое свое деяние, той си изработва своя теория. Тогава или е крайно 
дързък, като с нищо несмущаван цинизъм разкрива своите карти, или е 
ловък, казуистичен38 – ще направи всичко, за да убеди в своята чистота, 
за да ви внуши, че е действувал по сила на сложилите се обстоятелства. А 
животът често пъти е по-силен и от най-добрата човешка воля. Безсъвестен 
егоист – той е винаги готов да бъде там, гдето се засягат обществени 
интереси. Трябва му маска – за да скрие още веднъж своето лице. Той 
не може да не стане партизанин – не толкова заради убеждения, колкото 
за облаги. Затова да си мени убежденията – не е толкова голям грях. Тук 
предпочита мутациите, но не защото са ускорена еволюция, а защото 
обича акробатската операция. Една партия не може да го храни, затова е 
винаги постоянен – винаги е с правителството. За него важи поговорката 
– пази, Боже, сляпо да прогледа. Когато е селянин, той няма изтънченост 
на гражданин, а когато е интелигент – той има здрав инстинкт на селяк. 
Той не е религиозен – само понякога ще звънне някоя нежна струна в 
душата му – остатък от доброто старо време.

Той е човек свободолюбив, светъл, жизнерадостен. Той все пак 
твори материални блага. Живее с лек, повърхностен оптимизъм. Обича 
разточителството – но повече на чужда сметка. Не знае конфликти, 
душевни борби – хармонична натура, той е мил събеседник понякога, 
забавен, остроумен – особено с някои свои преценки, съждения и 
афоризми. Трябва да се признае, че той е лесно податлив на културни 
влияния и въздействия. Когато е състоятелен, той обича да прави жестове 
– да заслепява обществото с великодушие и благородство. По природа 
не е зъл, дори е добряк, готов е да услужи, все усмихнат, любезен, учтив. 
Но само ако няма власт. Има широки хоризонти, весела лекота. Не дър-
жи на начала, затова лесно прощава на човека – защото така прощава и 
на себе си. Обича да го уважават, да му оказват внимание, защото расне 
пред собствения си поглед. Ако и да има голям страх от отговорност, 
ако и да е склонен да дава повече съвети, отколкото да взема решения, 
той има всякога почини, но е твърде предпазлив. Неговата активност 
не е без значение и за ония, които см около него. Защото буди реакции, 
създава настроения и борби – така се дава възможност да се прецени от 
обществена позиция доброто и хубавото в живота. Той има съзнание 
за своята необходимост в обществото и това съзнание подтиква волята 
му за практическа дейност, дейност, която друг не би могъл да извърши. 
Поради тая необходимост той е търпим.

 38 казуистичен (лат.) – който се отнася до умението за извъртане и гъвкавост в спора на 
базата на манипулация (бел. ред.).
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Ето три типа българи, които всеки е срещал в живота, а не само в 
литературата. Че те именно намират в живот и в литература най-мощна 
изява, това нито е без значение, нито е случайно. Не бива да се мисли, че 
те представят затворен за себе си свят, че те са съвсем чисти, независими 
един от друг, че черти на единия са съвсем изключени у другия. Между 
тях има общи места. Бихме отишли твърде далеч, ако поискаме да ги 
установяваме сега. По-занимливо е да посочим взаимната относба между 
тях. Да хвърлим бегъл поглед. Най-далечни са първият и третият тип – 
вторият е по средата. Хероичният българин не може да понася политичния. 
Той гледа с презрение на него, защото не е творчески елемент – да твори 
в името на определена възвишена идея. Той не винаги гледа с добро око 
и на практичния – не търпи неговото търпение, неговата философия 
на изчакване на момента. Затова нашите революционери отправяха на 
времето си толкова остри стрели срещу просветници и еволюционисти. 
И практичният българин не обича политичния. Но все пак той може 
да го извини или да му прости. Противна му е неговата лекомисленост, 
подлостта му и бързия успех. Не е безинтересно, че и българският писател 
се отнася към него със смях или презрение. Нито му съчувствува, нито 
го съжалява. Но и политичният българин нито обича другите, нито тачи 
българския писател. Той чувствува презрението, което му отправят, а 
това го дразни. Той не може да търпи тяхната критика. Не обича изобщо 
критиката, защото не желае да бъде доказван в истинския си лик. Между 
българите от трите типа има изобщо вътрешна вражда, в която корени 
изтъкваната толкова пъти завист. Българска завист, братска завист – от 
незадоволено или наранено самолюбие. Често единият българин завижда 
потайно на другия в себе си.

Нито един от тия три типа не изчерпва българина като характер. 
Българинът не е само хероичен, нито само практичен, нито само 
политичен. Затова никак не е обосновано се дава надмощие на един 
тип, когато се говори за нравствен характер. Колко грешат ония, които 
преднамерено го търсят или самодоволно го виждат в лицето на бай Ганя. 
Бай Ганьо не обгръща дори третия тип, политичния българин, та камо ли 
останалите, и изобщо българина. Той се крие, спотайва в третия тип, но 
политичният българин не е бай Ганьо. Враждата между трите типа, или 
по-скоро враждата на първите два типа с третия, най ясно проличава в 
преценката, която дават за Ганя. Не току така, когато българинът иска да 
оскърби или да уязви свой сънародник, той го назовава бай Ганьо. Значи, 
той се отделя от него, не го чувства в себе си. Или пък ще назове някого 
„бай Ганьо“, но с известно снизхождение или с нескривано съжаление. 
От бай Ганьо се очаровават или се гордеят с него само байганьовците. 
Или пък –тия, които искат да подценят или ударят себе си. Дори и 
политичният българин, който стои най-близо до него, гледа да го изгони, 
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поне външно, или да го сподави в себе си. Казва се лековерно, че всеки 
българин носи в душата си нещо от Алековия херой. Но тия, които 
казват това, невинаги в случая мислят едно и също. Така, едни мислят, 
че някои черти от характера на Ганя са присъщи на едни българи; други 
– че българинът страда от груб практицизъм; трети пък – че в своето 
културно развитие българинът още не е станал европеец, още си остава 
ориенталец и балканец. Казвайки това, строгите съдници, останали роби 
на едно художествено внушение, не са могли да видят българина в други 
прояви от неговия исторически живот. Но ако те биха имали възможност 
да живеят с друго литературно въздействие, сигурно биха се запитали 
с чувство на собствено достойнство: нима не носим в душата си дъх от 
Огнянова, Младена, Влада и пр. ?

Българинът се самоизявява досега най-добре само в три посоки, и то 
непълно. Но това не значи, че в проявата на своя характер той ще спре 
тук. Странно, общото наблюдение, наблюдението на дълъг опит, отделя 
физиономично тракиец от македонец, но по-слабо от мизиец, северняк. 
И тракиец, и македонец, и мизиец имат в характера си обаче черти, 
които дават основание да ги чуствуваме в един или друг случай като 
представители на тая или оная категория българи. Така ние сме склонни 
да чувствуваме хероичния българин повече в тракиеца, практичния – 
предимно в северняка, а политичния – най-вече в македонеца. Въпреки 
че македонецът има в своята история Илинденското въстание, което 
затъмнява славата на Априлското, въпреки че и днес води величава борби за 
своята свободи. Значи, твърде несправедливо се схваща – защото се гледа 
само от една страна. Поне показва, че не бива да търсим напълно чисти 
типове. Освен това, характерът на българина в цялата си многосложност 
още не се е наложил на общо внимание. Времето ще следва своя вечен 
ход, събитията ще се нижат едно след друго, животът ще се усложнява – и 
характерът няма до закъснее да разкрие дремещото у себе си. Намираме 
се днес пред доста интересен процес – зреенето на българския характер. 
Тепърва трябва да чакаме неговите ясни самоопределения. Ненапразно 
Пенчо Славейков казва чрез едното от своите херои, че българинът е хаос, 
че той още не е изяснен, че сега се твори, създава, оформява. Той още не се 
е избистрил в своята кръв, за да се излее в по-чист расов образ. Той още не 
е достатъчно живял духовно, за да излъчи своята потенциална мощ. Още 
не е работил над себе си – в смисъл да се уясни като биологично и духовно 
същество. Ето тук се крие и тук трябва да се търси проблематичният 
българин – не в лицето на бай Ганя, а в творческата синтеза между трите 
посочени от нас типа – пречистени и възвисени, обгорени и облагородени 
от по-дълъг жизнен опит.

Нито един от тия три типа българи не е изобразен с налагаща се 
художествена сила. Нищо чудно, никой писател не изхожда изключително 
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от характероложка проблема, никой интуитивно не се домогва до 
бездната на българската душа, никой при това не търси тип, още по-малко 
чист тип, а гони предимно индивидуален лик. Трябва да се признае, че в 
нашата литература не е особено развито характеротворското изкуство. 
Изкуството да се създават в художествена изисканост живи люде, да се 
разбулва вътрешният свят, да се изясняват постъпки, дела и съдби. Колко 
образа са заседнали в съзнанието ни, кои от тях властвуват с очарование 
и глъбина над нашия живот, кои имат обобщаваща мощ, израстват в 
душата ни като символи на българската и изобщо на човешката природа? 
Да не отиваме много далеч – да си спомним за Рудим, Обломов, 
Каратаев, Карамазов – имаме ли име, което с оглед на нашия характер 
или с оглед на някои народностни особености да стане от собствено – 
нарицателно? Тук не е виновен само българският писател. До известна 
степен, тук има вина и българската критика – тя не разясни нито един 
образ от народопсихоложко гледище, не го разкри с философска 
или социологична глъбина39, не спомогна на писателя да завладее по-
дълбоко читателското съзнание. И поради липса на други художествени 
въздействия стига се дотам – да се счита бай Ганьо единствен, ако не и 
изключителен, представител на българина. А бай Ганьо като образ е могъщ 
повече със своите възможности, отколкото със своята даденост. Затова 
и незавършеното, недотвореното от Алека Константинов е дотворено и 
се дотворява от читателя, от колективните усилия на всички, които по 
един или друг начин са засегнати във въображение и сърце по силата 
на психологията на читателското творчество. Творчеството, което е 
свързано с автора на книгата, но което така или иначе схваща и разбира 
един образ, което домисля съдбата на хероя или пък го допълня с нови 
черти, или най-после, което го оживява и одухотворява.

Ето защо, тъкмо тук, в кръга на характеротворското изкуство, 
предстоят проблеми пред българския писател. С оглед на създаденото 
досега, нему се налага да се замисли на дълбоко върху българския живот 
в неговата многосложност. Необходимо е по-голямо общение40 с народа, 
познанство не само с неговата история, с неговия бит, но, най-важно то, 
с неговата душа, с вътрешния му свят. Търпеливи наблюдения, размисли 
– при това размисли при по-широка култура и по-висока философска 
подготовка. Тогава би могъл да потърси връзката между съдба и характер, 
между личност и среда, между земя и психология, между бит и светоглед. 
Защото характерът е сложно явление на още по-сложни условия. Не е 
достатъчно само да се разполага с материал, трябва и повече размисъл 
върху изображението. У нас често се описва, излага, разказва, но рядко се 

 39 глъбина (книж.) – дълбочина (бел. ред.). 
 40 общение (остар.) – общуване (бел. ред.).
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изобразява. Похвати за изобразяване, средства за него, и всички въпроси, 
свързани с него, като композиция, вътрешна хармония, стил и пр., 
трябва да бъдат проучени у велики майстори на словото и използувани, 
съобразно със светогледа и темперамента на автора. Що се отнася до 
фигурата, би било от значение да се види какво прави нашият живописец 
портретист. Прилика, рисунък и осветление, намиращи доста често у 
него щастливо съчетание, трябва да бъдат за мнозина наши мъченици на 
словото ръководни начала. Не стига само да се търси типичното в живота, 
потребно е и да се умее да се типизува. Колко наблюдения, проучвания, 
скици биха предхождали един словен портрет! А това мнозина наши 
изобразители не правят. Най-после, пред нас се слага и проблемата за 
творческия дар. Тоя дар у нас е повече лиричен, по-малко епичен, а най-
малко драматичен. А тъкмо там, гдето има най-големи възможности за 
овладяване на българина в художествени образи, в епоса и драмата, не сме 
се домогнали, въпреки толкова едри писателски личности, до по-трайни 
победи. А като се знае, че и българският характер е в процес на изява и 
опредялба41, повече от необходимо е да се насочат творческите усилия 
към по-дълбоко проникване в нашия живот, към по-основно запознаване 
с тайните на изображението, към нови форми на поетическа мисъл, към 
завладявания извън границите на лириката. Да вярваме и да чакаме!

 41 опредялба (остар.) – определяне (бел. ред.).
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Харалан Ангелов. Стихотворения. Уредба, бележки и увод от  
Борис Йоцов. София, 1934, с. III - XCIV

ХАРАЛАН АНГЕЛОВ1

Българската художествена мисъл се проявява доста късно – едва през 
втората половина на залезлия век. И речем ли да обгърнем нейното 

развитие през това време – до кървавото сияние на епопеята при Шип-
ка, сиреч за три десетилетия, не можем да не посочим, като излезем от 
Добри Чинтулова, на П. Р. Славейкова, Л. Каравелова, В. Друмева и Хр. 
Ботева. Но и членовете на тая верига можем да ограничим, ако искаме да 
изтъкнем само тия, които са мислили поетически и са изявили своя въ-
трешен мир в стихова реч. Тогава ще посочим само Добри Чинтулова, П. 
Р. Славейкова и Хр. Ботева.

Погледнем ли на тия три фигури през светлината на това време, не мо-
жем да не разберем по-добре тяхната личност и тяхното дело. Главните 
посоки на епохата, с нейния особен хероически патос, намират в тяхното 
лице свои изяснители. Имаме едно демократическо движение, което из-
нася в различните свои посоки – стопанска, просветна, духовно-черков-
на и политическа – различни дейци,  стопански радетели2, учители, кни-
жовници и учени, свещеници, общественици и публицисти, и най-после 
– поети. Ето защо и тримата – погледне ли се на тях статично и динамич-

 1 В този обемен предговор Б. Йоцов очертава жизнения път и поетическите занимания 
на Харалан Ангелов на фона на историческите процеси от втората половина на XIX век, 
очертава зависимост между поезията му и „общото настроение на времето“. Свързва 
поетическите му изяви с явлението „даскалска поезия“: „Той изхожда от даскалската 
поезия, както П. Р. Славейков и Добри Войников. Само че докато двамата се изскубват 
решително из своята среда, тръгват по нови пътища и се очертават ярко в други посоки 
на художественото творчество, Ангелов не смогва да се освободи от своето литературно 
съзвездие, но затова пък изпъква най-ярко между нея. Сам учител, подхванал мотиви 
и разработил обикнати в нея литературни видове и форми, той успява да се създаде 
в характерен за времето поетски тип“. Същевременно със стиховете, които създава, 
има и интимни, и посветени на природата, Йоцов го определя като  „ връзката между 
даскалската поезия и поезията на литературните върхове – П. Р. Славейков и Хр. Ботев“. 
Дори само с тези свои качества Х. Ангелов и неговото дело представят известен „ис-
торико-литературен интерес“. (бел.ред.).

 2 радетел (книж.) – човек, който милее и полага грижи за нещо (бел. ред.). 
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но, изразяват общото настроение на времето, дават обща физиономия на 
тая поезия.

Нейната революционност, гражданският ѝ възторг, хероически патос 
– се оправдават от  особените условия на поява и развитие. Борбата за 
стопанска мощ, която е най-слабо изявена външно, защото не се чувству-
ва на времето си като борба, води към опозиция срещу турската, гръцка-
та и българската аристокрация, а същевременно – към утвърждаване на 
едно ново съсловие, което иска да създаде нов ред и нов светоглед. Про-
светната посока в духовния живот е всъщност стремеж на народа чрез 
своята интелигенция да проясни и задълбочи своето национално съзна-
ние. Тя изразява устремност, напрегнатост, която иска да скъса с една 
традиция, като клони към осмислен европеизъм. Черковно-духовната 
цели разгром на гръцкото културно и духовно надвластие3, простор за 
волно народностно развитие и свободна проява на народното съзнание. 
Политическата борба гони провалата на турската управна власт, обособе-
ние на българския народ в самостойна държавна единица. Във всичките 
посоки на националната борба има драматизъм, защото в основата си тя 
е насочена срещу един установен строй, срещу външен и вътрешен ред, 
защото е сетнина4 на бърза, ускорена еволюция, която не е нищо друго, 
освен – революция. Най-силно избива тая революция в борбата за по-
литическа независимост. Ето защо и поезията в тази епоха, както тя се 
проявява от трите си звезди, е така органически свързана с нея.

Във връзка с това обстоятелство стои и нейният общ характер – прак-
тическа, реалистическа в темите, в сюжетите си, романтическа – в рево-
люционния си патос, в настроението си, във вътрешната си стихия. Това е 
поезия, в която има малко предметност, която може да се сведе в няколко 
кръга съобразно с общите посоки на епохата, но пък е с крайно повишена 
емоционалност. Нашият интелигент от това време страда от нервен акти-
визъм, от напрегнатост на волята – борецът винаги е устремен, пленник 
е на своя идеал, чувствата са главен момент в духовното му съдържание.

Това е поезия не за самата поезия, а за непосредните нужди на момен-
та. Тя се определя в своята съдържимост и в своите форми от практиче-
ските повели на живота – тя неизбежно изпада в служба на ясен, трезв 
идеал, идеал за духовно и политическо освобождение. Естетическите съ-
зерцания, чисто художествените преживявания, задачи и проблеми, ос-
тават на заден план. Поетическата реч е в пълна зависимост в своя речник 
от домашната действителност. Съобразно с общото духовно развитие, и 
тя се обогатява – така че, ако у Чинтулова тя е доста слаба в поетическото 
мислене, в тропи и фигури, то у Ботева – тя е обогатена ритмично, емо-

 3 надвластие (книж.) – върховна власт, надмощие, потисничество (бел. ред.). 
 4 сетнина (книж.) – нещо, което следва; последица, последствие (бел. ред.).
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ционално и музикално. Ако има естетически ценности – са по-скоро в 
стила, а не в целия комплекс от едно поетическо творчество. Също така 
и стихът – зарегистриран поетично от Чинтулова, утвърден в изразни-
те му възможности на тонична основа по руски образци от  Славейко-
ва, обогатен откъм ритмична страна и емоционална изразност от Ботева 
– не е изкуство, а по-скоро средство, не е търсен като изразна възмож-
ност, а е налаган от определено вътрешно съдържание. Затова и тук има-
ме най-ценните победи в изкуството на поетическия и музикален израз. 
Нищо чудно, че това движение, из което изхожда българската поетическа 
мисъл, не може да създаде определен, чист поетски тип. Преобладават в 
него главно граждански, обществено-политически черти – естетичните, 
етичните са слабо загатнати. Чист естетически тип би бил анахронизъм 
на времето си. Той е съвършено чужд на нашата действителност тогава. 
Дори критичната мисъл е насочвала поетическата мисъл към един прак-
тически, утилитаристичен естетизъм. Там, гдето тая мисъл е търсила ху-
дожествени ценности, тя е била самотна, неразбирана, дори отхвърляна. 
Поетът зависи, много повече от друг път, от външния свят – той няма 
време да се углъби в себе си, да живее изключително със своя духовен мир 
– да следва предимно линията на своята индивидуална свобода, когато 
времето е искало елементарни потреби, когато е зовало за борба.

Но тъкмо тая борба създава определени личности, ярки индивидуал-
ности, които не изчезват в сянката на времето, а греят като лъчезарни 
културно-исторически символи. Затворени в делото, на тях се дължи до 
известна степени и обаянието от поезията, тя придобива вътрешна сила, 
тя печели в своя нравствен строй. Ако в хода на историческото развитие 
те се губят, ако те се схващат като най-високи върхове на една култур-
но-обществена вълна, ако в своята индивидуалност са обусловени от ко-
лективното, все пак те са от значение, защото са могли да манифестират 
своята всестранна мощ, като станат изразители и дадат физиономия на 
време и движение. Тъкмо затова в тия фигури се долавя развитието на 
българската общественост. Развитието към вътрешно усъвършенствува-
не, към духовно възвисяване, се изразява и в стремежа на творческата 
мисъл да се домогне, чрез своите главни носители, към кристализация в 
поетическите си форми.

Ето защо тая поезия, в своите върхове дори, не може да бъде мерена 
строго и чисто естетично. Литературно-историчен, дори културно-исто-
ричен поглед повишава нейното значение. Иначе – тя е оскъдна количест-
вено, а още повече – качествено. В края на извода, речем ли да прилагаме 
строга художествена мярка, ще видим, че поетическият гений на нацията 
в тия три десетилетия е изразен в няколко лирически творби. Гледайки на 
поезията като на един момент от духовния живот на нацията през онова 
време, тя има своето оправдание – и то изисква по-подробно изучване, 
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още повече, че в нея са завещани на поколенията ярки и определени лич-
ности.

II

Тая поезия на върховете, добила признание и оценка от съда на вре-
мето, от трибунала на критичната и литературно-исторична мисъл, не е 
единствена изразителка на културно-обществените настроения през епо-
хата на борбата за народностна индивидуализация. Има и друга, която се 
създава в низините, която вълнува съзнанието на средния читател, коя-
то задоволява некултивиран вкус, но е обичана на времето си, защото е 
свързана с борчески просветен патос. Поезия вече мъртва, отмината със 
снизходителна усмивка и от историята на литературните ценности.

Това е даскалската поезия.
Наречена е така, не само защото нейните създатели са едва ли не из-

ключително даскали, но и защото най-вярно и най-непосредно отразява 
един забавен просветен мир5, наивен, често пъти до комичност, просве-
тен романтизъм на общество, току-що призвано за по-висок духовен жи-
вот. Преди още да се изработи българска поетическа реч, в първите зари 
на народностната пробуда, стихът е сякаш привилегия само на калугери и 
попове. Когато на културно-обществената арена изстъпва6 нов социален 
тип – учителят, служителят на черквата и манастира бива засенен, дори 
някъде и изместен. Ето защо и първите наченки на даскалската поезия 
исторически се свеждат към първите завоевания на българското светско 
училище, от 1835 г. насам, най-вече към края на 30-те години от изте-
клия век. Оттогава нараства броят на училищата и на учителите, имаме 
ученическа читателска среда, създава се светски мироглед заедно с култ 
към просветата, по-обилно поетическо производство. Така тая поезия 
бърже се развива, стига своя „разцвет“ през 50-те и 60-те години, за да 
западне към края на робството. Около четири десетилетия тя вирее на 
българската книжовна нива. Какво собствено я крепи? Изглежда, тя на-
мира оправдание в един обществен иск7. Ю. Ив. Венелин окайва бълга-
рите, че със своя език, загрозен от задпоставен8 член, никога няма да по-
знаят хубостта на стиха. Христаки Павлович с трогваща болка копнее за 
български стих. Обидени люде, като Хр. Изворски, се заемат да пишат в 
стихотворна реч, за да докажат, че българският език напразно е хулен и 
клеветен. А откак Анастас Кипиловски се опита в 1836 г. да посочи прин-

 5 мир (книж.) – свят, мироздание (бел. ред.).
 6 изстъпвам (диал.) – изправям се, заставам (бел. ред.). 
 7 иск (юрид.) – контекстово, претенция (бел. ред.) 
 8 Задпоставен член се нарича членната форма, която е специфична особеност на 

българския език в сравнение с другите славянски езици (бел. ред.).
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ципи на една наша прозодия9 и откак поетите на националната борба от 
Добри Чинтулова насам затвърдяват стиха като средство за музикален 
и художествен израз, странна страст към стиховото изкуство завладява 
мнозина от тогавашните интелигентски кръгове в България. И по-късно, 
когато тая страст става комична при творенията на един П. Р. Славейков 
и Хр. Ботев, тия, които имат съзнание на ценители и творци, отправят 
срещу нея стрелите на сатиричния надменен присмех. Нешо Бончев, въз-
питал се над Пушкина и Белински, се надсмя през 1871 г. над български-
те стихомани, а Христо Ботев, три години след него, в „Защо не съм . . .“ 
отиде и по-далеч – засегна със своя смях дори Славейкова и Вазова.

Най-напред даскалската поезия кълни по страниците на учебници, по-
сле – в „Любословие“ от 1844 г. на К. Фотинов, за да намери най-сетне, 
от 1848 г., широк простор във вестници и списания, и то предимно в тия, 
които излизат в Цариград. Особено благосклонен към нея се показва Ив. 
А. Богоров в основания от него „Цариградский вестник“. Понякога тя се 
явява и в отделни издания.

Кои са творците? Техните имена са загубени в бурените на забравата. 
Да смутим ли техния покой? Не по-малко от тридесет поети биха се отзо-
вали за помен. Ето Георги Томич Пешаков, Неофит Бозвели, Неофит Рил-
ски – едни от първите и случайните стихотворци. Ето и тия, на които име-
то е множество – Сичан Николов, Анастас Гранитски, Никола Икономов, 
П. Давидович, Теодор А. Хрулговски, Теодор Хрулев, Стефан Василев, 
Перикли Теодорович, Александър х. Т. Живков, Иванчо Стоянов, Юрдан 
х. Константинов, Юрдан Ненов, X. В. Пулеков, Яким Груев и пр. А ето и 
най-известните, оставили, като поети, и по-трайни следи: К. Огнянович, 
Стефан поп Николов Изворски и Кр. С. Пишурка. Всички тия труженици 
не откриват поетически дар. Никой между тях няма своя физиономия, не 
се открива като личност, която има свой поглед за света, свое разбиране 
на живота, свое творческо изображение. Един общ тип – на повишено 
самочувствие, на културен устрем, на лека радост от най-малката победа, 
но и на несъзнавана комична самонадеяност, на безплодно въображение, 
на стихотворска мания. Тоя общ лик най-добре може да се почувствува, 
ако се види, какво собствено представя от себе си тая поезия.

Общо казано, тя отразява наивната относба10 на българския учител 
към един нов създаващ се свят – светът на просветните домогвания и за-
воевания. Теми и мотиви, без подбор, имат случаен характер. Изхождат 
от ограничен кръг на наблюдение и преживяване. Радост над извършено 

 9 прозодия (гр.) – съвкупността от средства за ритмично-мелодичната организация на 
стиха, ритмика (бел. ред.).

 10 относба (книж.) – отношение (бел. ред.).
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дело, отваряне или затваряне на училище и читалище, слуки и прилуки11 
из училищния живот, възход на родната книжнина, културен подем на 
някой град, откриване на болница, освещаване на черква, смърт и по-
гребение на някой виден гражданин, възхвала на Абдул Меджида или на 
Абдул Азиса, посрещане на Нова година, тържества, празници, именни 
дни, приключения на животни, възглас към образование, поуки и напът-
ствия към юношеството и младежта и пр. – всичко това изпълва съдър-
жанието на даскалската поезия. От него лесно можем си обясни защо е 
най-обикната одата, елегията и баснята, по-малко сатирата и песента. 
Една поезия, която е грубо прикрепена към случая, към действителния 
повод, която иска да открие ония въпроси, що не стоят над средното ниво 
на една пробуждаща се за културен живот среда. Случайното, дребното, 
нищожното, тъй както то се открива и сега пред нашия взор, е предста-
вено като трайно, едва ли не вечно, огромно, велико. Бихме казали – в 
нея има търсене на хероичното и в обикновеното. Затова по съдържание 
тя е реалистична, а по дух – наивно романтична. Тая делнична тематика, 
тия бедни и еднообразни идеи, това безкрилно вдъхновение, сухата про-
светна дидактика говорят не само за ограничен поетически кръгозор, но 
и за духовна скудост12, която би била трагична, ако би била осъзнавана. 
Наивни възторзи, смешни възклицания, излишен вербализъм13, комична 
разнежност и празна реторичност – всичко това определя характера на 
даскалското поетическо творчество.

Тая поезия би могла да бъде спасена от по-строга преценка, ако в нея се 
отразяваше поне умение за композиция, за обработка на мотива, чувство 
за ритъм и усет за музикална реч. Там, гдето стига до Добри Чинтулова, 
тя би могла да бъде извинена. Но след него, при Славейкова и Ботева, да 
търси признание, е повече от комично. Напразно ще търсите поетично 
чувство, образен изказ, словна мелодия. Един език, който слабо се огъва, 
без живот и енергия, един стил безличен, кух, един стих тромав, груб – 
нещо повече, неправилен, насилен, беззвучен, досаден. Римата е толкова 
много търсена, че става трогващо умилна със своята неочакваност, стро-
ена нагласеност. Ако нямахме стиха на Ботева, сигурно бихме останали 
оскърбени от българската реч. Сякаш стихът на сръбския рационализъм, 
от който се учат едни от първите наши стихотворци, като Димитър Поп-
ски и Георги Пешаков, тук още не е преодолян от Пушкиновския стих. 
Пушкиновият петостъпен ямб и мелодичният стих на българския наро-
ден певец.

 11 слуки  и прилуки – обикнат израз от Б. Йоцов в значение случки и събития (бел. ред.).
 12 скудост (книж., остар.) – бедност, нищожност, недостатъчност (бел. ред.). 
 13 вербализъм (лат. през фр.) – словоизлияние, многословие (бел. ред.). 
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И въпреки всичко, тая поезия на времето си се чете, приема се от сред-
ния читател с доволство, свръх това, тя вълнува, настройва, издига име-
ната на своите творци. Някои песни на Изворски, на Груева и др. се пеят 
от младежта. Така нейното разпространение става широко. Тя изпълня-
ва определена обществена роля14. Чрез училището (четива, декламации, 
песни в класната стая, на изпити и при особени тържества се вземат от 
нея) тя прониква в различни слоеве на обществото, завладява с възгледи 
и идеи, главно с култа си към просветата. Още повече, че тя не е преслед-
вана от властта. Тя поддържа културната жажда, просветния устрем на 
масата, буди надежда за по-честити бъднини, повишава или съдействува 
да се повиши народностното самочувство. Освен това, тя дава представа 
за по-строен език, изработва усет за образен израз, загатва, колкото и 
бледо, за стихов строеж на речта, за ритъм и рима. Не може да се отрече, 
тая поезия подготвя условия за разбиране на по-големите тогава наши 
поети, за създаване на поетичен, колкото и несигурен, вкус. Неслучайно 
с нея имат връзки люде като Сава Доброплодни, от нея изхождат поети 
и дейци като П. Р. Славейков и Добри Войников. А даскалът Партений 
Белчев пръв не посвещава ли малкия Вазов в тайната на стихотворското 
изкуство? Значи, от гледището на културния и литературен историк не 
можем да не признаем на тая поезия смисъл и оправдание. А и епохата е 
толкова важна, че заради нея тя добива по-голямо значение.

III

В дни на тежко и на по-сносно робство българинът намира сигурен щит 
на самосъхрана в своето семейство. В него той пази реч, нрави и обичаи, 
род и вяра. Там се създават отношения на привързаност и обич, на дове-
рие и съчувствие. Там възсиява образът на майката. Затова в народната 
песен тя е сред15 на домашния живот: тя нарежда и напътствува, отглежда 
и възпитава, приема изповеди и признания – и то не само от дъщеря, но и 
от син. Споделница16 и утешителка, грижовна стопанка и предана съпру-
га, страдалка и мъченица, със смирението и търпението си тя обезоръжа-
ва и най-коравото сърце, а с предаността си към домашното огнище тя е 
най-верният страж на българския дух. В нейно лице българинът се прек-
ланя пред майчинството, любовта и страданието. И в най-милни краски 
народният певец завещава нейния образ на нашата лична поезия. Още в 
ранната пробуда на българската поетична мисъл първите лирически из-
поведи са отправени към нея. 1849 г. Добри Чинтулов в „Стара майка се 

 14 роль (рус.) – роля (бел. ред.).
 15 сред (остар.) – център, средоточие, среда (бел. ред.).
 16 споделница – възможен неологизъм на Б. Йоцов; изповедница; личност, с която 

споделяш, довереница (бел. ред.).
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прощава със сина си“ разкрива с тихи ноти и в нежни линии майчински 
страдалчески лик. Г. С. Раковски няколко години по-късно в раздяла с 
майка шепне заветни думи в „Отлъчие от България“. Хр. Ботев две десе-
тилетия след Чинтулова в „Майце си“ и „На прощаване“ нравствено въз-
величава тая, на която той толкова много дължи. Дори и трезвият П. Р. 
Славейков, така сдържан в нежности и ласки, не забравя своята майка в 
„Не кълни ме“ и „Жестокостта ми се сломи“ от 1873 г.

През първата половина на XIX столетие в Шумен свива семейно гнездо 
Ангел Василев Канарият. Там Харалан Ангелов вижда Божия свят на 10. 
февруарий, 1845 г., около три години преди Ботева. Сред брат и сестри 
расне тук Харалан – расте под стряха на нищета и грижа. Бащата, преди 
богат търговец, запада, за да стигне до ножицата и иглата на беден кро-
яч. Борбата за насъщния хляб, в която взема участие и Харалан заедно 
с брата си Никола, строгият домашен строй на майката, горда и умна, 
с високо съзнание за своя заможен произход, създават особена атмос-
фера в семейството, в която не е липсувало привързаност и сърдечност. 
Тая атмосфера не може да не бъде отразена и в поетическите спомени на 
Ангелова – това личи в няколко стихотворения, които тук имат по-го-
ляма цена, защото са писани в края на 70-те и началото на 80-те години, 
когато той е в зряла възраст, когато е загаснала вече всяка наивна санти-
менталност. Привързаността към домашния кът, така дълбоко изявена в 
българската поезия, намира и у Ангелова израз. Той чувствува болезнено 
раздялата с бащино огнище. Дори и сред природата, която би могла да 
му предложи щедро своите дарове, той е склонен да изхлипа като дете 
за свидни образи, които са греели като слънце в живота му, още от люл-
ката. В „Нощ в Рила“ пространството плаши, далечността се чувствува 
по-голяма, отколкото е в действителност, самотността буди спомени за 
свиден роден дом. Има наистина нещо странно, че можете в късна пора17 
да си спомните за баща и майка, за братя и сестри – и да се видите самотен 
в раздяла с тях. Тая детскост у Ангелова е характерна – и в напреднали 
години той носи в душата си първична чистосърдечност и доброта, обича 
децата, търси тяхната дружба, а и те му дават своите ласки. Особена по-
чит отдава той на баща и майка. Бащата, благ и трудолюбив, познал жи-
вота на младини и в Букурещ, се брани срещу тежката си участ с мечти за 
по-високо образование на своята челяд. В „Прощаване с родители“ живо 
се долавят по-дълбоките връзки между син и родители. В особен момент 
от страна на поета, когато той отива „на път далечен“, когато настъпи раз-
лъка, мимо волята, може да се даде израз на потаена обич, на скрита неж-
ност, на синова преданост. Благост, заедно със сърдечна мекота, разляла 
се в няколко строфи с тринадесетосричен стих, с кръстосани мъжки и 

 17 пора (рус.) – време (бел. ред.).
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женски рими, пленяват и облъхват образа на бащата, с печално лице и със 
съвети за напътствие и назидание, и образа на майката, превърната цяла 
в сърце. Но докато в обичта към бащата има известна сдържаност, ако и 
повече външна, в обичта към майката срещаме повече нежност, топлота. 
Нейните сълзи и думи при раздалата размекват душата еднакво силно, 
както и съзнанието му, че тя е мощна в своята мъка и безпомощна в своята 
възраст. Чистият ѝ образ е даден най-добре в тия два стиха : 

А майка ми, ръце на моя врат обвила, 
без думи и без глас стоеше тя унила.

Този миг, свързан така определено с майчиното страдание, намира 
по-нататък топла възслава, в която звучат дълбоки тонове на синовна 
обич и на тържествен обет: 

О, аз до смъртний час, до сетни мои сили, 
не ще забравя сетните ѝ думи мили:
„Дано Бог стори да се видим някогаж!“

Все така е почувствувана мъката на майката, и пак в момент на раздяла 
със своята рожба, в „Майка и син“. Това стихотворение, въпреки неговия 
школски характер, въпреки някои общи места, има цената на изповед, 
още повече, че се свързва с типична особеност тогава в българския ду-
ховен живот. Синът потегля в чужбина, за да търси там поука, майката 
рони сълзи и скръбни думи... Тогава толкова много са се плашили от не-
познатата далечина, от загадъчната чужбина – при един крайно ограни-
чен географски кръгозор, при една несигурност на живота в пределите на 
империята. Тук намираме, в несигурно строени стихове, в образна прос-
тота, отразен същия лик на майката, с нейната безпомощност, с кроткото 
ѝ примирение пред неизбежността и необходимостта, с просветленото 
ѝ съзнание, че всичко трябва да се направи за синовното щастие, същия 
образ, който завещава на нашата поезия Д. Чинтулов по-преди, само 
че с по-голяма емоционална сила, с по-свежа лирическа задушевност, с 
по-зряла поетическа мъдрост.

Тия интимни, автобиографски тонове в песента на Ангелова, намери-
ли не особено сполучлива и разнообразна разработка, ако и да подкупват 
с наивната си топлота и сърдечна простота, подчертават повече един от 
основните мотиви в българската поезия, отколкото индивидуалния лик 
на неговата майка. Освен това, чувствата, преживяванията на сина, ако 
и да съдържат известна дълбочина, не са богати, нито са силни, нито пък 
добиват личен образен изказ. Може би и времето, в което живее Анге-
лов, не откройва по-голямо разнообразие от образи на жени майки. За-
щото и след него, въпреки нови тонове и нови багри, нови мотиви и свежи 
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образи, се повтаря един призначен18 изобщо за нашата поезия образ на 
майката. Отминем ли Л. Каравелова и Хр. Ботева, ето го у Вазова, у Яво-
рова, у Дебелянова – все същата доверчивост, споделност и нежност у 
нея, все велика в своята любов, в страданието и кротостта си. Занимливо 
е, че Ангелов загатва за пръв път у нас за чувствата на син към баща. Той 
възвеличава майката, без да унизи бащата. Но и той, като толкова кора-
восърдечни събратя, пази най-ревниво спомена за своята майка. Приро-
дата на Ангелова би му позволила да разкрие по-широко и по-просторно 
чувствата си на обич и преданост, ако майка му не е била така строга, 
студена понякога, скъпа за нежности и галби19. Где е Ботевата нежност, 
интимност, где са неговите страстни стонове, дълбоки вопли, от „Майце 
си“, где е Дебеляновата носталгия, неговият копнеж за последен пристан 
в майчини обятия в „Да се завърнеш“ . . . Каква богата гама от преживява-
ния, каква дълбока скръб, каква мощ на израза!

IV

Шумен е записан като един от първите градове в историята на култур-
ния възход на българския народ през миналия век. След Кримската война, 
с четиридесет хиляди души, от които една четвърт българи, той има още 
ориенталски вид, ако и в него да прониква доста рано дух на европейска 
образованост. Намерилите убежище в него унгарски и полски емигранти 
след 1848 и 1863 г., между които са и люде като Кошут и граф Замойски, 
поддържат българския устрем към просвета. Скоро тук се издигат ин-
телигентни сили като Сава Доброплодни, Добри Войников, Стефан поп 
Василев Гранитски, Илия Р. Блъсков. Градът се гордее с добре обзаведено 
класно училище. Тук се играе за пръв път у нас драма, скроената по чужд 
образец или преведена комедия на Доброплодни – Михал Мишкоед.. Тук 
се основава и първият оркестър на Войникова, учен от унгарския беглец 
Шафран. А незакъснява да се отвори и читалище, което поглъща просвет-
ните стремежи на младежта. Изобщо, Шумен живее с културния жар на 
своето време – и не напразно, поради желанието на неговото население 
да се приобщи към Европа, е подиграван от някои, за което говори стихо-
творението „Европаизма в Шумен“ от Райко Жинзифов.

Средата, от която изхожда Ангелов, не може да не завладее и него със 
своите настроения. Още като ученик, ако и гнетен от немотия, изпитвал 
неведнъж състрадателната ласка на учителите си Войников и Гранитски, 
той е пленен от жажда за повече образование. Не без основание в Долно-
махленското училище той е пръв по успех между своите другари. Дори 
способностите му го издигат до помощник в преподаванията на учители-

 18 призначен (остар.) – знаков, забележителен (бел. ред.).
 19 галба (диал.) – галене, нежност, милувка (бел. ред.).
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те си, макар и за кратко време: в 1863 г. училището е затворено по реше-
ние на тамошните чорбаджии, а Войников търси подслон в Браила. Ако 
и да спира тук образованието на Ангелова, неговото духовно развитие 
не пресеква. Закърмен с просветния дух на българското общество, той 
работи над себе си – а ето го после, от 1871 до 1873 г., учител в Жеравна, 
Котленско, и в Шумен, от 1875 до 1877 г. Той става културен работник – в 
Жеравна основава читалище „Единство“, а във Варна устройва вечерно 
училище. Ето и сказки в училища, и в черква, беседи и тържества в чи-
талища. Доколко Ангелов се свръзва като личност и по мироглед с учи-
телската си практика, това се вижда от вкоренения дълбоко в природата 
му дидактизъм и културен утилитаризъм. Даскалска мисловност, която 
не може да се освободи от училищната предметност, от наставническата 
атмосфера цял живот.

Учителската негова мисловност се изявява в немалко стихотворения – 
около петнадесет, които най-добре сочат връзките му с поезията на дру-
гарите му по жизнен път, с практическите нужди на момента, с потребите 
на деня. С всичкия идеализъм на безименните народни труженици в кръ-
га на българската просвета, с трогателната тяхна преданост на едно бла-
городно дело, той подчертава преди всичко необходимостта да се работи 
за духовния подем на народа. Културният патос на неговото време нами-
ра израз в особена склонност към разработка на мотиви от просветен и 
назидателен характер. Идеята за просвета трябва да легне в основата на 
всеки личен и народностен мироглед. Всички страдания и бедствия, на 
които е подложен народът, имат своя корен в невежеството. Ето защо – 
на борба с мрака! Учението преди всичко е труд. Затова в стихотворения, 
повечето от средата на 70-те години, като „Към примерната девойка“ и 
„Към София“, като „Към труд“ и „Доста сън“, Ангелов в смислени, но не 
особено сърдечни ноти, дава съвети, напътствия, възвания – повече труд 
и прилежност, устрем и напор, към нов живот! Почувствува ли разликата 
между вчера и днес в просветните усилия и завоевания на българския 
народ, душата му се люлее от вълните на възторга – и, подмамван от обе-
щанията на идващите дни, той не може да не изпее химн на просветата– 
„Доста сън“.

Слушай, български народе, 
глас небесен, сладък звън: 
време иде, време доде, 
доста вече толкоз сън.
Виж, че ясно слънце грее – 
с животворни си зари, 
иска мрака да развее 
вън из български земи.
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Пригърни ти светлината: 
тя е майска благодат; 
доста люби тъмнината 
ти, дете на грозний ад.

Все такъв поклонник на просвета остава той и по-късно. И в зората на 
българската свобода, в годините на строителство, на нов свят, той иска да 
напомни за задължения на младите. Нравствено-поучителното, пропо-
ведническото и наставническото у него избива с нова мощ – и той бърза 
да изтъкне нравствени качества, добродетели, пред които се прекланя. 
„Братска обич“, „Учи се млад“, „Трудолюбие“, „Милостиня“ са забавни с 
учителската си наставничност, с прямия и сух дори дидактизъм, със своя 
тон и стил; загатващи за добро старо време, за чистота на нрави и патри-
архалност на отношения. Школска мъдрост, най-голямата мъдрост, на 
която той не може да не бъде роб.

С особена обич, с непринудена простота Харалан Ангелов чертае об-
раз на младеж, домогващ се къмъ по-висока нравствена мощ, също и ду-
ховен лик на радетел за просвета, учител или свещеник. В „Горчив спо-
мен“, писано година преди Априлското въстание, е представена жертвата 
на просветния устрем – малък херой, който иска да просече чрез волята 
си път за културен възход. И то – за да бъде в служба на своя народ. Колко 
български деца са гинали, в родината си и в чужбина, в копнеж по обра-
зование!  Ето „Майка и син“ загатва просто, но дълбоко, за тоя български 
трагизъм. В „Спомен“ завладява вдъхновеният мъченик на тих духовен 
подвиг, поп Никола, който не издига в култ оръжието като поп Матея в 
„Кървава песен“ на Пенча Славейков, а следва свой възглас – в помощ на 
народа чрез просвета! И наистина, не е ли бил тоя радетел херой на своето 
време, не е ли той първият, който с делото си издава горък20 ропот сре-
щу духовна робия?

Учителското у Ангелова не спира тук – то личи и във всички ония 
по-случайни стихотворения, които са се изисквали почти от всички 
по-будни ратници на просветата. Учителят е в средта на духовния живот 
– той е летописец, просбописец21 и ходатай, актьор и музикант, стихо-
творец, който не се свени да унижи своята муза, като я подчини на все-
кидневни залиси и грижи. Тук вече няма поезия, а по скоро – суха, обик-
новена проза, която, когато е дадена със свенлива усмивка на простота и 
наивност, може да бъде забавна и занимлива. И най-малката поетическа 
дарба е използувана за практически цели. Във време, когато се създава 
независима българска църква, когато горят пламъците на свободата в 

 20 горък (остар.) – пълен с мъка, горест, отчаяние (бел. ред.).
 21 просбописец (остар.) – който пише молби, просби; просител (бел. ред.).
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Средногорието, когато изгрява зорницата на свободен живот, Ангелов 
бърза да поздрави някое читалище, да изкаже благодарност за подарени 
книги, да напише епитафия за мил покойник. Стихотворения като „Брат-
ско поздравление“, „Явна благодарност“ и „М. Колесникову“, гдето няма 
нито полет на мисълта, нито изразен стил, посочват как той бива спода-
вян в своите домогвания от средата и нейния навик.

Харалан Ангелов, който вижда в училището главен двигател в духов-
ното развитие на своя народ, се окръглява в своите възгледи като човек 
на еволюцията, на бавните завоевания, на мирното проникване, на тихия 
благодатен труд. Просветата за него е синоним на култура. Но просвета, 
която запазва нравствените основи на личност и народ, която съдейст-
вува да се изработи, да се създаде народност. Чрез нея се обособява един 
народ, възмогва се, добива философски обоснована представа за себе си. 
Тъй Ангелов става най-верен наследник на ония възгледи и идеи, които 
вълнуват нашите народни будители през първата половина на изтеклия 
век. Не се увлича от бунтарската идеология, която след Кримската вой-
на има свои ярки апологети, както и видни отрицатели. Той не е враг на 
революцията – никъде не говори против нея, но не може да бъде пле-
нен от нейните възгласи. Той не е склонен да води полемика – тихият 
му темперамент, както и скромното му самочувствие на учител не му 
позволяват да употреби стиха си за оръжие. Той е без въодушевение, без 
увлечения в революционната романтика, без воля за насилие. И се губи 
в дребни приключения и събития, не вижда, или не иска да види бурята, 
не обича мрачните небосклони и злокобните мълнии. Без широк поли-
тически кръгозор, без усет за великото и изключителното, той чезне в 
самодоволство на задоволено учителско самолюбие, без да съзнава, че в 
момента той би могъл да насочи своята интелигентска енергия към други 
дела. Така той става необходим за една среда, влиза в множеството на 
просветните труженици. И вместо сам да стане голям, става чрезъ нея, 
чрез тия, които искат да бъдат мравки в живота, издигнат и познат. Тук 
обаче бива изпреварен от дейци като П. Р. Славейков, които знаят где е 
силата и очарованието на един вожд.

V

Харалан Ангелов оформява своя светоглед в дни на силно повишен 
национализъм. От 60-те години насам се разгарят българските народно-
стни борби за стопанска, духовна и политическа независимост. Под въз-
действието на тия борби остава целият духовен живот, цялата литера-
турна мисъл. Ето подемва се градското население у нас, занаятчийското 
и търговското съсловие заемат предни позиции в икономическия и фи-
нансов живот на турската империя, ето – гърми от черквата „Св. Стефан“ 
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в Цариград благослови за султана, а не за вселенския патриарх. Иларион 
Макариополски и П. Р. Славейков проправят път на народното движение 
за независима църква, Добри Войников и Васил Друмев разкриват уроци 
от миналото, ето – носи се бойният зов от чужбина на Г. С. Раковски, на 
Каравелова и Ботева, люлее се над българската страдалческа земя песента 
на Чинтулова – не се ли дава знак, че един народ се готви за подвиг – да 
скъса оковите на Прометея?

А в Шумен и в Жеравна, и във Варна, гдето се разплита животът на Ан-
гелова, трептят все крилата на надеждата, все грее един идеал, колкото 
примамлив, толкова и опасен. Нима той не чува от Сава Доброплодни 
словата на преклонената обич към родината, нима от Добря Войников 
и от Гранитски не долавя завета за безкористна служба на народа, нима 
най-сетне не чувствува скрития копнеж в сърцата на своите сънародни-
ци? Патриотична вълна се носи над българската земя. Би ли могъл той 
да не бъде обхванат от нея, да не бъде хвърлян от гребен на гребен, за да 
стигне до желана цел? Народностната идея запленява изцяло Ангелова и 
той става неин глашатай.

У Ангелова, както у всички почти негови съвременници, грее роман-
тично забагрен култ към народа. Личният живот е неосмислен, ако не 
е посветен на свръхлична цел. Всяко просветено съзнание има възмож-
ност да определи отношенията си към колектив, който копнее повече от 
всякога по вождове. А определбата се изразява в труд, грижи и бдение 
за него, толкова по-необходими, като се знае трагичната му участ. Ан-
гелов посвещава няколко стихотворения, от изгрева и заника на своята 
поетическа дейност, като „Заточеник“, „В тъмница“ и „През юний 1876 
година“. Мъката на младежа, който, далеч от бащин дом, чезне в своята 
младост, скръбта на окования, който в сън копнее по роден край, воплите 
на безпомощни и беззащитни жени и деца пред блясъка на турския ята-
ган – намират тук непосреден тон и задушевен стих. Най-силен израз, със 
замах на художествена мисъл, долавяме в „През юний 1876 година“ – ако 
и тая мисъл да е само в зародиш. Баладичната почти разработка на моти-
ва, тайнственият плисък на Дунава, съответният на настроението размер 
от дактил и хорей, с цезура по средата на стиха, загатват за творчески 
възможности у Ангелова. Българската злочестина, за която той говори в 
„Писмо“, тревожи дълбините на неговата душа. И все пак – той не тръгва 
по тоя път – да изобразява, да говори, да загатва за черната робия, но под-
хваща стръмната пътека на възхода и възторга пред един идеал.

Той подканя наставнически, със сдържан пламък, да се служи предано 
на народа. Подканата е немислима, ако няма вяра в силите на народа, ако 
не се живее в народностен оптимизъм. Не са рядкост моменти, когато се 
раждат черни мисли над робската участ, но не се стига до озлобение в кри-
во съзнавана безпомощност – винаги грее ясната вяра в непрекъснатото 
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развитие на човечеството, във вечното тържество на справедливостта. 
Ала тук се обосновава нравствено всеки въззив за борба, за мирно, твор-
ческо дело. В средата на 70-те години това настроение на Ангелова е доста 
характерно – тъкмо когато на българска зема се носи тътнеж на ропот и 
бунт, той призовава към труд и подвиг. В „Подкана“, гдето мъжката рима 
и енергичният ямб окрилят светла мисъл и твърда воля, гдето призракът 
на народни страдания и бедствия се тули зад надежди и обещания, грее 
дълбок поглед за цената и мощта на културния труд:

Не са ли веч доста за наший народ 
тез черни неволи и тез теглила, 
що бедний прекара в окаян живот, 
не доста ли страда в таз черна мъгла?
Ах, той е нещастен и жарко желай 
да смъкне на мрака жестокий ярем,  
преди да го видим отчаян до край, 
за помощ към него ръка да прострем.

Съзнанието за дълг е съчетано с идеал за светлина и красота в родния 
край. Колко надежди свиват сърцето, когато сме пред прага на Нова го-
дина! Наши поети и стихотворци неведнъж дават воля на своята мисъл да 
гадае утрешния ден. И Ангелов не може да се освободи от един литерату-
рен навик – и той в поетически захват и унес не забравя да приложи своя 
благослов, да загатне за предчувствие, да изрече назидание. „За Новата 
1876 година“, гдето летящият ритъм се задържа при не особено гъвкава 
и звучна фраза, гдето няколко терцини22 са строени с умисъл на логиче-
ска градация, той тръпне, с оглед към своя идеал, пред неизвестността на 
утрешния ден. Пред 1876 г., която откърти от душите толкова много въз-
торзи и толкова много стонове и сълзи. И все пак – културен оптимизъм!

Веселост, радост навред да владей, 
в нашата мила, злочеста родина, 
българин доста в тъги да живей,
Нек се покажем добри синове 
и с постоянство да работим братски: 
братский труд дава добри плодове!

Дори и по-късно, когато неговата родина е свободна, Ангелов не може 
да забрави минути на родолюбив възторг. И сега, със спокойния нрав на 
просветен работник, който се прекланя и пред най-малкото дело, той въз-
зовава красотата на детските спомени. Ето романтична поза, ето клетви и 

 22 терцина (итал.) – вид тристишие, при което всеки среден стих се римува с двата крайни 
на следващата строфа (бел. ред.).



472

„думи заветни“ – всичко за народа! Не знае разочарованията на Ботева. „В 
механата“ за него е толкова далечна и чужда творба. „Към месеца“, наивно 
по тон и изпълнение, но подмамващо с непосредност, загатва за неговия 
културен хероизъм:

Ти си чувал, че сме дали 
вяра, клетва вси един на друг: 
никой нивга да не жали за народа – ни живот, ни труд.
И като станем млади момци 
да отворим с тъмнината бой, 
та за нашите потомци 
да приготвим радост и покой.

Тук няма политически настроения, а културни убеждения. Патриоти-
зъм на нравствения и културен дълг. В името на тоя дълг той може да 
намери оправдание за възхвала на Абдул Меджида. „Честит ден“ отдава 
почит на тоя султан, както и „Абдул Азис“ на П. Р. Славейкова, защото той 
обрича на българския народ права, обещава му условия за мирен просве-
тен развой.

Патриотизмът на Ангелова е винаги под сурдинка23. Не знае патетич-
ни тиради, гняв и ненавист, злоба и заплаха, дори и упорство и ирония. 
В мъдър и спокоен тон трепти нежна, дълбока любов, в стих без полет и 
размах кънти трезво чувство за дълг и необходимост. Но няма стон на 
отчаяние, болезнен изхлип на безнадеждие, горест на горчива безпомощ-
ност. Чувствувате – примирение, в смисъл, че ще трябва да се търпи в 
една посока, за да се пожъне тържество в друга. Тук има здрав разум, ясен 
поглед. Колкото и да е непоносима българската действителност, трябва 
да се търпи, като се работи да бъде отменена нейната власт. Нито плач, 
нито бунт пред нея, нито униние, нито бягство, а воля за борба и надеж-
да за успех. Въпреки печалните ноти, въпреки тихата меланхолия, здра-
чът на есенна вечер, все се разнася бодрият патос на вярата в победата на 
културния устрем. Дълбоко съзнание, че чрез умение и такт, чрез хитри 
набеги и изкусни отстъпления, чрез възвисяване на духа и каляване на 
волята ще се догони лелеяна мечта, най-сладката мечта за свобода и неза-
висимост, която може да пази в сърцето си един народ. Тук се крие дъл-
бокото прозрение в утрешния ден на ония, които, колкото и да уважаваха 
меча, все пак възлагаха по-голяма вяра на перото. И Ангелов, който няма 
възможности да развърне културна мощ в подходна24 среда, остава скро-

 23 под сурдинка (итал.) – тихо, глухо; от названието на музикално приспособление, с което 
се намалява тонът  (бел. ред.). 

 24 подходен (остар.) – подходящ, уместен  (бел. ред.).
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мен, но най-искрен сподвижник на един голям идеал, за който се проля 
толкова много кръв.

VI

След Кримската война, когато погасват отдавна таени надежди за ос-
вобождение, нараства интересът към българското минало. Паисий, Раич 
и Венелин изработиха исторически поглед. Сега българската историог-
рафия навлиза чрез трудове и дела на Гилфердинга, Раковски, Кръсте-
вича и Дринова в нов момент от своя развой. Покрай научни методи на 
изследване и критично отнасяне към изворите, настава популяризация 
на исторични знания чрез учебни пособия по българска история и гео-
графия. Особна заслуга има тук Добри Войников. Култът към миналото 
бива задълбочен и промислен. Хубостта на родната земя, могъществото 
на народа и величието на неговите водачи дават крила на мечтата по ми-
налото. Преслав и Търново – тогава още не се знае Плиска – с останките 
си от някогашна слава, примамват с романтичния си чар. Народът, чрез 
своята интелигенция, става пленник на благодатен историзъм.

Тоя интерес преминава и в художествената литература, и то най-на-
пред в лирическите творения. Димитър Попски, Георги Т. Пешаков, Си-
чан Николов и Найден Геров дават опити за поетически израз на своя ис-
торически елегизъм още преди Кримската война. Александър Ф. Велтман 
с повестта си „Райна, королева болгарская“, достигнала до наш читател в 
българския превод на Елена Мутева или на Йоакима Груева през 1852 г., 
засяда по-дълбоко в тогавашния духовен живот – разкрита е българската 
слава чрез художествени изображения. Преслав и Търново, като символи 
на тая слава, стават предмет на размисъл и съзерцание.

„Възпоменание“ и „Двама приятели“ на Чинтулова, без реторика, с 
чувство на сподавена мъка, будят спомени, унасят в блян и копнеж. П. 
Р. Славейков, окрилен от поетичната мисъл на Батюшкова, със скръбния 
лик на влюбеник в загубено щастие, призовава в „Спомен“, над печалните 
развалини в Търново, сенките на войнствени деди. В „Отлъчие от Бълга-
рия“, а по-сетне и в „Горский пътник“, Раковски шепне слова на горест и 
на преклонение пред гробниците на минало величие. А в драмата на Вой-
никова и Друмева, в повестта на Каравелова – българската история търси 
поетичните си въплъщения и назидателни тълкувания.

Харалан Ангелов не може да не почувствува тая характерна тенден-
ция в нашата литература, да не се увлече от това дълбоко настроение в 
духовния живот на своята родина. Той познава историческата книжнина, 
чертае в бележната си тетрадка скици на български царе, вмисля се над 
българската историческа трагика. Не бива да се мисли тук само за кни-
жно внушение от наши и чужди поети, дори и от Библията. Като ученик 
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още той посещава Преслав. Там учители като Сава Доброплодни и Добри 
Войников засилват непосредното въздействие на развалините чрез обяс-
нения на исторически събития. Нищо чудно, че поетически интерес към 
родното минало той проявява още през 60-те години.

Още твърде рано, едва помощник учител в Шумен, Ангелов прибяг-
ва към исторически мотиви. Изглежда, че съдбата на първото българско 
царство затрогва най-дълбоко родолюбивото му сърце. В 1864 г. той при-
зовава пред сънародници с „Кантата“ образа на Петра Делян – хероичен 
вожд, който от Браничево и Белград разпламва бунт в 1040 г. срещу Ми-
хаила IV, като стига през Ниш и Скопие до Драч и Тесалия, за да свърши 
трагично – ослепен от Алусияна, а после – пленник във Византия. Тъкмо 
тоя подвиг – борбата за освобождение от византийско робство – е и мо-
тив на тая песен, която навярно се е пяла в родния град на Ангелова – на 
някакво тържество. И то във време, когато се разгаря църковната борба. 
Нестройна в композиция, сурова в реч, безкрила в ритъм, без полет и 
вдъхновение, тя все пак е приемлива с поетическото си настроение. Не 
особено сполучва Ангелов и в разработката на мотива за Крумовата побе-
да над Никифора. Жестоката участ на Никифора I в паметната юлска нощ 
на 25 срещу 26 в 811 година е предмет на поетическо възпроизвеждане от 
не един наш поет. В „Крум и Никифор“, с осмосрични хореични стихове, 
Ангелов излива своята патриотична гордост. В „Песен за цар Бориса“ въз-
дава хвала на Симеоновия баща, кръстителя на българския народ. В тая 
проста песничка, която са пели през 1866 г. шуменските ученици в деня 
на св. Бориса, се загатва величава в нашата история фигура – величава не 
с меч, а с културен жест.

Може би сянката на Бориса и на неговия син Симеон заставят Ангело-
ва да се размисли по-дълбоко над развалините в Преслав. Може би и по 
внушение от Д. Войникова, той въззовава Симеона в Преслав – да стане 
от гроба и да види какъв е сега неговият славен град. Най-добър отраз на 
своя исторически елегизъм дава Ангелов малко по-късно със стихотво-
рението си „Преславските развалини“. Тая елегия е замислена още в 1864 
г., но бива довършена едва в 1870. Пръв подтик за нея дават рушевините25 
на Преслав, после – Добри Войников с песента си „Преслав“, П. Р. Славей-
ков със „ Спомен“ и К. Н. Батюшков с „На развалинах замка в Швеции“. 
Неслучайно Батюшков стои в основата на българската историческа еле-
гия. Както у Славейкова, така и у Ангелова, не малко се дължи на руския 
поет – и основното настроение, и характерът на стиха, и музикалната ме-
лодия, и разработката на мотива. И все пак – имаме сполучлива локали-
зация на чужд исторически мотив. Обстановка, образи, исторически раз-

 25 рушевина (диал.) – развалина (бел. ред.).
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мисли, съзерцание – в тая посока се нагажда чужда творба на наша почва. 
Славейков се задоволява с три строфи, а Ангелов прибягва към шест.

Първите три строфи у Ангелова, в най-общи линии, съответствуват 
на трите строфи от „Спомен“ – може би поради общия извор на вдъхно-
вение. Природна картина, обстановка – рушевини, историческо видение 
– три момента, общи и за двамата. Останалите три строфи от „Преслав-
ските развалини“ отделят Ангелова от Славейкова. Важното е, че и Сла-
вейков, и Ангелов са проживели еднакво силно творението на Батюшкова 
– нима преди това те не са го почувствували върху развалините в Търново 
и Преслав?

И Ангелов вижда славата на някогашния Преслав през здрача на па-
дащата вечер. Под мрака сякаш по-дълбоко чувствува контраста – между 
минало и сегашно. И целият размисъл се слага върху тоя контраст, като 
се засилва постепенно, заедно с тъмното чувство за преходност на всичко 
земно. Ангелов строи картината, на природа и на обстановка, изхождащ 
от реални поводи, от преславската действителност. Той е конкретен, дава 
характерни белези на пейзажа край Тича, загатва за кът от българската 
земя. Развалините, както и у Славейкова, стават отправна точка за ис-
торически спомени и видения. Въображението изцяло е под властта на 
представното богатство, завещано от историята, обаче не губи връзка с 
видимостта. Сърцето е смутено от странното несъответствие между вче-
ра и днес, тъй както ги чертае вътрешен и външен взор, не се смогва да 
се стигне до никакъв цялостен образ, никаква пластика в изображение-
то – само загатвания, сенки и призраци, докато мъката така нараства, че 
не може да се схване границата между блян и истина – настава грозно 
мълчание, избуява образът на някой страшен и огромен – времето, като 
неумолим съдник, по-жесток и от смъртта :

Ах, как изгуби се от земното лице 
тоз град прочут, велик и скромен?
О, време, само ти със своя нож в ръце 
мож да съсипеш тоя спомен!
И ти, това си ти, що свъргнало си в прах
на тоя славен град и църкви, и палати.
По-страшни от смъртта са твойте зли преврати – 
нам в ужас, в кървав страх 

Тъкмо тая строфа дава дълбочина на цялата елегия – дълбочина, която 
не намираме у Славейкова. Размисъл над рушевините, размисъл над ков-
чег, в лицето на смъртта, когато звучи коварно историчната ирония — sic 
transit Gloria mundi! Болестното чувство, родено от противопоставяне на 
минала слава с робска съдба, се задълбочава от съзнанието, че нищо не 
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е трайно на тоя свят. Дали това не е паисиевско прозрение, че нищо не е 
вечно, че са дивни Божиите съдби, или дивата скръб на Ламартина в „Езе-
рото“ пред могъщата ръка на времето, което заличава всяка следа, всеки 
спомен? Дълбокото чувство на безнадеждност, нежността на настроение-
то, острите дисонанси, мъртвешкият усмех на развалината, единството в 
разработката на лирическия сюжет, както и стегнатият ямбичен стих, с 
различни дължини, с мъжки и женски рими, подмамват и подкупват – и 
колкото и да сте строг естет, поетическото внушение е неотвратимо. Не 
бива да се забравя, че тази елегия изразява и общо настроение – колцина 
българи през възражденския романтизъм не са плакали в душата си над 
Търново и Преслав? И тук може да се търси най-голямата ѝ цена. Освен 
това – в нея се срещат в нежна близост Матисон, Батюшков и Ангелов. За 
реминисценции и заемки от „Воспоминания в Царском селе“ на Пушкина 
да не говорим.

Защо така дълбоко е прочувствувал Ангелов историческата трагика 
на българския народ? През съдбата на Израиля, през Стария завет, той 
вижда участта на своята родина. И тук е новото и призначното у него. Не 
е странно, че и той, като Неофита Бозвели и Г. С. Раковски, заживява с 
образа на пророка Йеремия. Няма ли някой български Йеремия, който да 
оплаче съдбата на България? И не мами ли, не подкупва ли тоя пророк със 
своя плач над еврейския народ? Библейски мотиви, към които прибягва 
Ангелов още в 1863 г., когато плаче над Преслав, не за пръв път се явяват 
в българската поезия. Но за пръв път те се свързват с робската участ на 
нашия народ. Макар и да имаме само далечни загатвания – и нищо пове-
че. А колко би бил честит Ангелов като създател на поетически творения, 
ако разработеше български мотиви в библейска светлина.

Историчното дава крила на поетичната мисъл у Ангелова. Най-строга 
отсъда признава на „Преславските развалини“ поетически чар, колкото и 
малък. И наистина скромният шуменски стихотворец се изразява може 
би най-мощно в историчния си елегизъм. И види ли се тук в светлината на 
българската относба към миналото, ще се познае, че той има свой поглед и 
свое чувство. Не създава откровения нито в съдържание, нито във форма. 
Но той успява да изрази в поетични образи и символи най-прочувствуван 
размисъл над миналото. А верен на своя характер и нрав да говори с тон 
на унилост и безнадеждие. Да си спомним как Славейков завършва своя 
„Спомен“ и как Ангелов – своите „Преславските развалини“. Славейков 
вижда над рушевините как войнственият баща подава меча си на своя още 
по-войнствен син. А Ангелов – ридае пред образа на разрушителната мощ 
на времето! От историята той не черпи надежда за бъдещето – от нея не 
се носи възглас за борба и победа. Та каква е съдбата на Йерусалим? Нима 
тя дава крила на вярата в светлото тържество на правдата и хубостта? 
Дали тя не внушава най-непосредно и най-неотразимо идеята за вечния 
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заник в живота? Песимизмът на историческа почва – най-опасният за 
един народ, за едно общество, което има за прицелна точка на силите си 
практичен идеал. Трябва да се изтъкне обаче, че тоя песимизъм у Ангело-
ва не е безизходен, не е философски, все е подравян от скритата вяра на 
сърцето. Но тъкмо в елегичните тонове на лирата му не звучи ли скръбта 
му за родината, копнежът му по честит живот? След него идват други – 
поети вдъхновени и богоизбрни, като Вазова – не потърсват ли те в ми-
налото на своя народ въззиви и завети за нов живот, и затова не направят 
ли от историята оръжие за борба, за светъл подвиг!

VII

Още у Паисия Хилендарски срещаме отгласи от Библията. У него виж-
даме вярата, че Бог нарежда световните съдбини, че той наказва, когато 
не се следва повелята му, и въздига, когато след изкупление и разкаяние 
бива намиран в неговия завет. Паисий остава верен на черковнославян-
ската традиция в българската книжнина, така силно подчертана и в дните 
на тежкото робство, когато кандилото на граматика и дамаскинаря е едва 
ли не едничката  пролука26 в утрешния ден. А ето Спиридона, ето и Софро-
ния със своето предоставяне в ръцете на Бога. И през първата половина 
на миналото столетие, когато все още има писатели калугери и свещени-
ци, когато даскалът не се освобождава напълно от стария килиен миро-
глед, когато черковнославянският език има особен чар на восък и тамян, 
нравствено-религиозното съзнание е в сянката на черквата и манастира. 
Първите факлоносци на поетическата мисъл у нас са изцяло под властта 
на Библията, когато тълкуват исторически произшествия или световни 
събития. Димитър Попски, в одата си за Софрония, като размисля над 
българското робство, остава с убеждение, че то е наказание от Бога, пра-
тено за изкупление на тежки грахове. Никифор и Йеротей в копнежа си 
за избавление на нашия народ от агарянско иго не забравят да се обърнат 
към Богородица. Страданието на родината припомня мъката на Израиля. 
Н. Бозвели призовава Йеремия да оплаче „Болгария, всеокаянна Болга-
рия“. Религиозният патос в житийната литература още не замира. Н. Рил-
ски и К. Огнянович в поетически опити дават израз на чувства и образи 
от православния религиозен мир. Дори и П. Р. Славейков в първите си 
творения следва пътя на най-ранните си учители – да отминем житието 
му на св. Тодора, да посочим на „Страшното съдовище“. Да споменем ли 
одата „Бог“ на първата българска поетка Елена Мутева, която почерпва 
вдъхновение и окриля своята мисъл от Державина?

 26 пролука (диал.) – отвор, процеп, цепнатина, от която може да се види нещо (бел. ред.).
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Харалан Ангелов не може да избегне въздействието на черковносла-
вянската традиция у нас. Излязъл из семейство, което пази православни 
нрави и обичаи, възпитан в дух на християнски добродетели, склонен да 
се размисля над живота и смъртта, той не може да се освободи по-късно 
от детския си представен свят, свързан с черквата и религията. В средата 
на 70-те години, дори в годината на Априлското въстание, той пише „На 
три светители“, „На Рождество Христово и възкресение“. Св. Василий Ве-
лики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст, тия отци на Източната църк-
ва, са открай познати у нас, особено пък от дамаскинарските сборници. 
Тяхната памет се тачи от черквата всяка година през първата половина 
на февруарий. Настроението на тоя празник е съвладяно в четири чети-
ристишни строфи, с кръстосани мъжки и женски рими – в отмерен чети-
ристъпен хорей. А да говорим ли за ония чувства на светлост, на правда 
и мир, които завладяват душата в празниците за рождението и възкре-
сението на Христа? И в двете последни песни от по няколко строфи със 
звучен хорей трепти, макар и не с някаква поетическа мощ, надеждата и 
радостта на едно детско сърце. Може би защото са писани за деца и на-
гаждани по християнски черковни мелодии. Но, ако и да са случайни, те 
подсказват за трайна струя в духовния живот на Ангелова.

За неговата начетеност в Библията говорят и две стихотворения под 
наслов „Плач Йеремиев“. Изхождайки от Стария завет, отъ книгата „Плач 
Йеремиев“, той се опитва да възпроизведе по-свободно скръбта на юдей-
ския пророк за разрушения Сион. Той обаче не подлавя27 изцяло трите 
мотива у Йеремия — на вината, наказанието и изкуплението. Подхваща 
само първите два, а третия – надеждата и вярата в по-светли дни – изо-
ставя. Може би творбата с тоя мотив е загубена. Иначе е странно – да го 
отмине, когато живее във време на устреми и надежди.

В първата песен от „Плач Йеремиев“ на Ангелова звучи дълбоко спо-
давена мъка за падналия от върха на славата Йерусалим. Дали не чува-
ме стон за низвергнатия в прах и забрава Преслав? В три осмостишни 
строфи с петостъпен ямб, тежък като черния разми съл и глухия плач над 
умъртвена слава, се подчертава гибелта, страданието и ужаса, за да се за-
сили представата за бляскавото някога, като се предизвика същевремен-
но съчувствие и съжаление към смазания под бремето на своя грях: 

Градът е жалък, в замълчаност гробна, 
вразите му са взели в робство кобно 
невръстните му малолетни чада – 
навсъде в него скръб дълбока влада!

 27 подлавям (диал.) – подхващам, започвам да се занимавам с нещо (бел. ред.). 
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Същото настроение се носи от ямбовия размер и женската рима и във 
втората песен, само че в нея е изтъкнат на преден план Божият гняв. Бог, 
който е протягал закрилна десница над любим народ, сега отвръща лице 
– и праща над него мълнията на наказанието. Неговата жестокост, без-
милност, заедно с безпределното му могъщество, смущават нищия дух, 
но те са оправдани – народът се е отклонил от посочения му чист, истин-
ски път! И сякаш има вътрешен смисъл в композицията на творението, 
като в първия и последен стих се загатва за народа, за неговия грях и за 
Божията милост, изляла се над него. Без тази идейна мотивировка на сви-
репото наказание бихме почувствували Бога не като любов, а като мъст. 
Сподавеният ропот срещу небесната воля би се излял, без нравственото 
оправдание на гнева, в богоборство:

Ти своя Бог забрави и похули, 
и Господ с черен облак те потули, 
сионска дъще, без жених невеста.
Не пощади той светлата ти слава, 
не се смили той в своята забрава, 
над теб, сионска дево най-злочеста!
Съсипа в огън твоя рай прекрасен, 
не го пожали в своя гняв ужасен, 
и падна ти на смърт ранена птица – 
отне от тебе прежната свобода 
и хвърли, и низвергна в прах народа, 
над който сам протегнал 6е десница!

Бихме очаквали повече опити в тая посока – да се съчетават мотиви 
на историческа превратност и на народностен трагизъм с библейски ре-
минисценции, с нравствено-религиозни чувства и настроения. Може би 
тогава в българската лирика биха прозвучали нови, дълбоки тонове.

Близко до тия извори стои и религиозното чувство на Ангелова. Тиха-
та, сладка набожност, която примирява човека със света, буди упования и 
надежди във вечната справедливост, успокоява с мисълта за безсмъртие, 
не може да бъде чужда за него – поне в дни на ведър душевен небосклон. 
Тогава душата се носи в света с крилата на чучулига – и трепти от светла 
радост. Едничкият якор28 на спасението, на връзка с живота, остава вя-
рата в Бога. Чувството за безкрайното и вечното освобождава от гнета на 
съзнанието за човешката преходност, когато духовният строй е сведен 
към доброволно приета власт на канонична религия. И тогава не е изклю-
чено възторжено състояние – поклон и хвала на Вишния. И Ангелов, кой-

 28 якор (рус.) – котва (бел. ред.).
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то търси в Светото писание отговор на душевни тревоги, бива запленен от 
песента на Давида. В светло разположение на духа той твори, по образец 
може би на Н. Язикова, още в ранна възраст, в 1863 год., „Псалом XXXII“ 
и „Псалом С III“. Двете стихотворения са в генетична връзка. Хореичният 
им размер, ако и да не е звънтящ, ако и да не подчертава характерната своя 
мелодия, все не е без значение за техния химничен израз. Ангелов не се 
отклонява в замисъл и в тон от библейския псалмопевец. Но той запазва 
поетическата си свобода. Вторият негов псалом е построен върху вярата 
в Бога като творец на света в духа на християнската религия. Бог владее 
всичко, отразява във вселената своята мъдрост, проявява се като дивен 
строител, върховен благодетел на човека. Чувство на смирение опреде-
ля основния тон в относбата на поета към него, но не смирение, което 
подтиска и смазва, а просветлява и радва, което леко минава във възторг. 
Долавяме едва ли не далечно ехо от възторга и преклонението пред Бога 
и природата на Йоана Екзарха в „Шестоднев“. Колко далеч стои Ангелов 
от Елена Мутева. Той чувствува Бога не като отвлечен образ, а като жива 
духовна мощ – през природата, през цялата вселена:

Ти със въздуха, небото, 
през които се проглежда, 
тъй обличаш си телото, 
кат в най-хубава одежда.

По-ярко, по-определено са изразени тия чувства в „Псалом XXXII“, 
гдето праведниците се подканят да пеят химн на Бога – да му въздадат 
хвала и възслава. Да се възслави Вечният – това значи да се приобщиш 
духом с него, да го почувствуваш в себе си, да вярваш, че си озарен от 
светлата му мисъл. Без вдъхновение, без устремен ритъм, без величавост 
или свежест на образите, въпреки болезнената напрегнатост на творче-
ски сили, тоя псалом не е глас на богоозарена душа, не загатва за дълбоки 
корени на религиозна мисъл, не внушава и не завладява със стихийна не-
посредност. Все пак, допадат някои библейски тонове и краски, сърдечни 
възгласи и звучни ноти.

0, вий праведници, пейте в лъчезарност,
славното му име с гусли прославете,
и възпейте нови химни с благодарност:
слава, слава Богу, радостно викнете.

Библейските мотиви у Ангелова, макар и слабо засегнати и не особе-
но сполучливо разработени, посочват недвусмислено, че той е свързан 
по-дълбоко с черковнославянската традиция в нашата литература. Но те 
загатват и за характерна особеност в писателската му природа. И тък-
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мо затова той става интересен, добива свои черти в поетския си лик. Не-
говата черковност, историческа рефлексия и философско-религиозна 
размисленост не са чужди на тогавашния духовен живот, но те са нови в 
българската поезия със своя поетически изказ. П. Р. Славейков изстена в 
„Жестокостта ми се сломи“ „о, спи ли Бог, Бог не види ли?“, но той е изця-
ло в своята същност във властта на жизнен оптимизъм, чужд е на фило-
софска спекулативност, дори е лишен от непосредно религиозно чувство. 
Борецът у него сломява рано романтичния идеализъм на младостта му 
– трезв в мисълта си, предметен в желанията си, ясен в погледа си за жи-
вота. Ботев знае поезията на мечтата, на бунтарската стихия, на пламен-
ния устрем, въстава срещу обредната религиозност, срещу православния 
традиционализъм, и се опитва да си създаде нов Бог, обаче му липсва вяра 
във вечната правда и справедливост, много е рационалистичен в съзна-
нието си за зависимост от свръхлична сила – и стига в „Моята молитва“ 
само до мит, без да му даде крила и вдъхновение. Ангелов по природа е 
замислен, тих, склонен към самоанализа, към търсене по-дълбоката същ-
ност на нещата и явленията. Има чувство за преходността на всичко чо-
вешко, за вечното и безконечното. Светът на детската възраст не замира 
у него, спомените са живи, тайните са постоянни, Бог е едничък, който 
остава в потока на всичко земно.

VIII

Робската участ на българина не е затваряла погледа му за природата. 
Вижте българската народна песен – в нея намираме природата ту като оп-
исание, ту като пейзаж, ту като декор, образ или символ на вътрешен мир. 
Ще доловим и чувства на обич, на възторг и преклонение пред величието 
и хубостта ѝ. Наистина в личната поезия до Шипка тя е по-слабо застъпе-
на. Но все пак тя доста рано навлиза в нея. Още Константин Огнянович, 
тоя обългарен в дейността си сърбин, помества в своя „Забавник за лято 
1845“ стихотворения, гдето проличава живо чувство за природа, само 
че то няма поетичен израз. Няколко години след него Добри Чинтулов в 
„Изпроводяк на едного българина из Одеса“ загатва за българската при-
рода с лирична топлота и непосредност. И по-късно това чувство у него 
не гасне, но то не е нито тънко, нито дълбоко. Когато се вестява в другите 
му стихотворения образът на „милите планини“, на Балкана, сещаме по-
вече обич към родната земя, а не изживяно чувство за природа или чисто 
естетично съзерцание. Не е така у Г. С. Раковски – в „ Горский пътник“ 
най-хубавите места са посветени на българската природа, на Балкана, иа 
възхищението и радостта пред дивна величествена хубост. Възторжена 
относба с партиотична багра, която намира бляскавата си изява след това 
у Вазова. Природата обаче заживява в българската поезия чрез творения-
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та на П. Р. Славейков, Л. Каравелов и Хр. Ботев. В „Смесна китка“ от 1852 
г. образи и картини из природата изразяват душевни настроения. Лич-
ното аз надделява на външния свят. Каравелов, с „Хубава си, моя горо“ 
или „Ти ме питаш, зюмбюл цвете“, съпоставя човек с природа и стига до 
философски елегизъм. Ботев се нирва29 във властната тайнственост на 
Балкана – и чезне в нея, като слива личен и космичен живот.

Ангелов знае тия чувства към природата в българската поезия. Позна-
ва ги в повестта на Друмева и Блъскова. Вижда природата и в творенията 
на някои руски чародейци на словото. Но той непосредно, бидейки в до-
сег с нея, има възможност да я чувствува. Източният Балкан е разкривал 
пред него дивната си чаровност, Рила го е смайвала с царственото си ве-
личие, Витоша – с гордата си красота, Черно море с мистичността на за-
гадъчната си безбрежност. Той е излетник30 – търси успокоението сред 
гората, съзерцанието в Балкана, унеса и размисъла край морския бряг. 
Повече от други той има време да посвети часове на природата – да се 
взира в нея, да наблюдава форми и линии, да се радва на тонове и краски.

В десетина дребни стихотворения, покрай толкова други, съвсем не-
сполучливи, Ангелов смогва в относбата си към природата да се открие 
като поет на сладостната мечта и тъмния копнеж. И то още от ранна въз-
раст до по-късна доба. Което показва, че природата не е случайна спътни-
ца в живота му. Тук той изхожда, едва ли не изцяло, от „Смесна китка“ на 
Славейкова, ако не и от лириката на Жуковски, Пушкина и Лермонтова. 
И в три форми главно се излива поетичното му чувство – съзерцание, 
тревога и размисъл.

Повечето от стихотворенията по теми и мотиви се свеждат към тайн-
ствената нощ, в която може да се чезне и томи31. Неслучайно няколко от 
тях имат наслов „Нощ“. Природата мами поета с тъмните си краски, с 
баграта на съня и мечтата, с тона на скръбта и смъртта, със звъна на ти-
шината и мълчанието, с лунния лик и с блясъка на звездния свят. Още в 
своята ранна „Елегия“ Ангелов прави изповед:

С душа природата прегръщам
и сладки чувства аз развръщам.
Какво собствено го тегли към нощта? Самотност и уединение, раз-

говор със себе си, търсене на незнайното в собствената душа, стремеж 
към вътрешно освобождение, към преодоляване на земното. Природата 
тогава разпалва сладостна притома32, желания по друг мир, по някакъв 
„вълшебен край“. Със странен глас тя зове и томи. В него има топла ласка. 

 29 нирвам се (остар.) – потапям се, гмуркам се (бел. ред.) 
 30 излетник (остар.) – турист; човек, който ходи на излет, екскурзиант (бел. ред.). 
 31 томя се (остар.) – тлея, изпитвам душевна мъка (бел. ред.).
 32 притома (остар., поет.) – отмаляване, слабост в резултат на приятно изживяване, 

наслада, нега (бел. ред.).
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Тя не е враг. Тя диша с душата на човека и човекът диша нейната душа. 
Така поетът придава на външния свят свой образ и свое настроение. Да 
се вслушаме в „Лунен зрак“ или по-добре в трите стихотворения, които са 
озаглавени еднакво – „Нощ“

В този траурен час 
ни шум, ни глас, 
безмълвност владее 
и сладост се лее.
И драго е мене – 
шептя на колене 
пред цяла вселена 
с душа усмирена!

Амфибрахий – свит, безкрилен, но свладен. Затова ямбът внася нова 
струя в разработката на същия мотив:

Ах, нощ, нощ! Колко ти 
си сладостна за мен!
С чаровните мечти, 
със своя лик стъмен 
ти моя скръбен дух
усмирваш щом ме зърнеш – 
когато ме превърнеш 
на висш божествен слух.

Серафичност33, която говори за духовна красота, за нравствена въз-
вишеност. Още не отзвучала едната песен, понасят се тихите акорди на 
друга:

О, в този час аз ставам слух! 
Възнесен горе над света се носи, 
хвърка моя дух с крила на хубава мечта.
В невидим свят ми тя звъни – 
незнайни гледам аз страни.

Но още тук, в тия спокойни тонове, се долавя лъх на някаква загадъч-
ност. Ангелов знае тревогата в зловещата нощ. Природата го смущава със 
своята тайнственост, замълчаност, настръхналост. Тя навява страх. Зла, 
злокобна, тя издъхва едва ли не ужас пред тайната на вселената, на битие-
то. „Нощ в Рила“ и „Край Черно море“ дават по-скоро бледен отраз на тия 
вълнения. Наистина, българската поетическа мисъл не е още подготвена 

 33 серафичност (гр.) – ангелско излъчване; от серафим – шестокрил ангел (бел. ред.).
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да се домогне до тютчевски прозрения. Сполучливо е поне одухотворя-
ването на Черно море, за пръв път споменато в нашата поезия: неговият 
плисък е стон на огромна човешка гръд.

Ангелов, когато сподави сърцето си, стига до мисловна мъка, като про-
тивопоставя човека на природата. Сега природата е безгрижна, равно-
душна към него и неговата участ. Каква пропаст между вечност и преход-
ност, между величие и нищожество. Народният певец подхваща просто, 
но дълбоко в „Черней, горо...“ жалбата за младост и красота, мъката за 
краткотрайността на земния живот. Независимо от него, и Каравелов, 
който излъчва толкова ирония и злъч, със задушевен лиризъм обработ-
ва същия мотив. Ангелов, който само в „Зора“ вижда в жизнерадостно 
осветление природата, познава трагизма на човешкия живот, когато се 
съпостави с вечния ход на битието, има чувство за него, но то е утишено 
от съзнание за примирение. Той не вижда подмладяващата се постоянно 
природа, не иска да долови вечната ѝ същност, а се спира на преходните 
ѝ явления, като в „Песен от 1866 г.“ Ето гасне росата, чезне всеки цвят, 
губи се в безкрая всяка вълна – не отминава ли и човекът в бездната на 
вечната тайна? Само в „Тъжно сърце“, гдето в множество строфи от чети-
ри дактилни стиха се противопоставя на сияещата природа безизходната 
човешка скръб, Ангелов слага пръст на тая предвечна рана. Чуваме плач 
на девойка над гроба на любимия, и в тоя плач като че ли – стон за човека 
изобщо. Но този стон е вече на поета, познал в живота само гибел, смърт. 
Жално, Ангелов не постига поетически построения с особена стойност, 
не завещава образи с богато емоционално и идейно съдържание, но, все 
пак, за времето си – той прави доста, като се опитва да се домогне до ве-
чни теми, на които българската действителност е чужда.

В относбата си към природата Ангелов е романтик. Нейната идилич-
ност му е почти чужда, ако и да пише, по внушение от Д. Войникова, екло-
ги34 като „Славчо и Цвятко“ и „Райчо и Златка“. За българския селски 
бит е по-присъща тая пасторалност, отколкото всяка индивидуалистична 
трагичност. Вместо да се възрадва на нашата природа като Раковски, да я 
свърже със съдбата на хайдутина и с бунтовния устрем на народа, той я 
свежда само към собственото си битие и я прави образ на своята горест и 
скръб. Само чрез „Балкан“, сиреч чрез „Кавказ“ на Пушкина, се опитва да 
изрази възторг пред величието на природата. Но не успява. Като че ли той 
не може да се чувствува с нея горд и възвисен! Той е сломен, принизен, 
притиснат, погледът му е устремен в изтерзаната гръд. И няма пиршество 
от краски, тонове, линии. Не е живописец – впечатленията му са бледи, 
несигурни, палитрата му е празна почти, зракът му е притъмен. И чув-

 34 еклога (гр.) – поетически жанр, разкриващ в идилична светлина селския живот 
(бел. ред.).
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ствата му не се отливат в завършени форми – той е лишен от дарбата да 
използува природата като средство за поетически израз. Малко черпи от 
нея, малко ѝ дава и той. Няма богати преживявания, нито разнообразни 
и дълбоки. Не е нито естет, нито философ. Ограничен в кръгозор, стеснен 
в духовен поглед, беден във вътрешен живот. Ако би потърсил тук чужди 
образци, ако би се замислил повече, ако би превъзмогнал литературния 
навик у нас, гдето природата не е самостоен обект на наблюдение и съ-
зерцание, сигурно той би дал по-добри поетични творения. Но и сега, при 
скромното си наследство, той е интересен – има свой, до известна степен, 
ъгъл на зрение в нашата поезия. Заедно с П. Р. Славейков и Л. Каравелов 
той изявява интимността и нежността на българина към природата, кои-
то не са чужди и на народната песен. За нас е скъпо и най-малкото зрънце 
на чист поетически трепет.

IX

Нашите стихотворци – монаси, попове и даскали – преди, пък и след 
Кримската война, обичат да се предават на размисъл – над минало и се-
гашно, над робска участ и над устреми и надежди, над човешки неустрой-
ства и Божествени съдби. Тяхната размисленост обаче е отправена пове-
че към външната предметност. При това, тя е доста наивна. Поетическа 
рефлексия срещаме у Д. Чинтулова – и то на лична почва, с насочен в 
собствения мир поглед, във „Възспоменание“. По-дълбока е тя у П. Р. Сла-
вейков в „Не пей ми се“ и „Жестокостта ми се сломи“, но корените ѝ не са 
съвсем от интимен характер. Каравелов е сърдечен, човек с размисъл над 
по-отвлечени теми – най-ценното, което дава, то е тук, но и той е толкова 
зает с делнични грижи и обществени борби, че не успява да се задълбае в 
ранената си гръд. Хр. Ботев – толкова емоционален и волев, че поетиче-
ската му мисъл не се спира над неспокойното му аз. Вярно е, времето не 
търпи размисълни натури. То иска воини – на първа и последна стража.

Какво представя като човек X. Ангелов? Тих, кротък, замислен, без 
воля и устреми. Затворен между четири стени, той беседва със себе си. 
Когато е сред природата, вижда пак своя лик. Над развалините – забра-
вя живота и търси сенките на минала слава. Обича самотата. На нощта 
той поверява сърцето си. И се отдава на размисъл. Животът не го мами 
със своите борби, далеч е от попрището на боя, дори и шум от врявата 
му не стига до него. Той не е дълбок, неизчерпаем рудник, за да може да 
изрови оттам златни зърна на мисъл и чувство. Но, все пак, поглеждат в 
някои въпроси, макар и с придъха на старинна посредственост. Но те са 
свързани с неговата личност, говорят за склонност към унес, загатват за 
горестна природа.
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Няколко негови стихотворения, писани през времето на цялата му по-
етическа дейност, повечето през 70-те години, погледнато по-свободно, 
са диалози и монолози, в основата си на една обща тема, по-дълбоки в 
чувство, отколкото в мисъл. Обикновено се свеждат в три кръга – скръб 
и самотност, съзнание за черна орис, прозрение за вечен заник.

Най-живо се долавя неговият образ на самотник и скръбник в „От-
чаяние“. В девет строфи с подвижен ямб, с напластени женски и мжжки 
рими, без вътрешна мелодия, звучи мрачна скръб, разразяваща се в мисъл 
за смърт от собствената ръка – като в началните акорди на Д. Чинтулова 
в „Издигна си ръката“, ако се приеме за негова тая творба. Нощта му е 
едничка свидетелка, стаята му е клетка, в която пърха ранено сърце, мъл-
чанието го плаши със своята тайнственост:

От нигде се не чуе глас, 
навред мълчание, ужас!

В душата му – „мечти ужасни“, злокобна мисъл, горък стон. Кой би 
могъл да протегне ръка на неговата безпомощност? На външната уедине-
ност отговаря и душевна ледена самотност. И като Ботева в „Майци си“ 
той чезне за топла близост, за ласки и съчувствие, но няма сила да изрази 
копнежа си в хубав поетичен стих:

Уви, за мен, на скръб обречен, 
приятел няма мил, сърдечен, 
с любов да ме съгрей сега 
в убийствената ми тъга.
Да ми отвори той обятя, 
и тъй, пригърнати кат братя, 
да знай, как гина сам в нощта, 
от що желая тъй смъртта.

Драматичната напрегнатост избива към решение. Пред него се зъби 
черна мисъл:

И все ме кара да простра 
към револвера зла ръка.

Чудно ли е, че Ангелов толкова много цени другарска ласка? Стихотво-
рения като „Писмо“, „Сбогом“, „Раздяла“, „Из писмо до Руся М.“, от ранна 
и зряла пора, таят мъката за раздалата и спомена за прекрасни дни. Изли-
за от бронята на самотността си, разтваря душата си, за да се свие после в 
нея смазан, убит. Защото има нещо по-силно от него –това е собствената 
му природа, която той метафизично възвежда в образ на някаква зла съд-
ба. Две стихотворения от края на творческия му път, „Тъга“ и „Униние“, 
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загатват задълбочено и неотменимо страдание. Някаква предопределе-
ност тежи над него – обречен е да бъде роб на хищна скръб. Той се чув-
ствува „злочест и клет“, „вехне кат прекършен цвят“. Може би той мисли 
за болестта в своята гръд. В мигове на огорчение, което е толкова при-
значно в „Тъга“, той изхлипва:

Махнете се от мен, махнете,
вий черни мисли, адски чада!
О, не познах аз, що е радост!

Напрегнатостта терзае, духът клюмва омаломощен. Сломен, поетът 
търси изход. Той бива поставен пред дилемата: или да се примири със 
своя жребий, или да тури край на всичко. „Трябва да склониш на таз съд-
ба горчива, що Атропос35 немилостиво ти е орисала“, шепне той на себе 
си. В „Така“, гдето тая раздвоеност търси нови форми на израз, пак стене 
драматична безпомощност – или смирение, или смърт. Напразно се ус-
тремява към решение, не го спасява дори сподавеният му ропот: неговата 
природа е коренът на злото, той не може да преодолее повели и закони. 
Така ще страда, ще ломи сърце, ще гине – в тежко, безименно, велико 
страдание. „9 декемврий, 1883“, подсказва за тоя негов поглед върху ду-
ховната му и биологична същност.

В бездната на тая мъка, която следва всеки трепет на сърцето, се хили 
тъмен песимизъм. Защо са всички устреми и надежди, когато над тях се 
смее вечната смърт? Дали да не се закопнее за гроба, гдето чака покой? Все 
повече настроението става трайно, нараства и минава в умозрение, за да 
стигне до основен мироглед. Още млад, когато душата бива галена от по-
етически илюзионизъм, Ангелов пише в 1883 г. „Епитафия“, в която звучи 
познанието от Еклезиаста – всичко е суета, само смъртта е истина! Ето – 
пак от това време, „Листец“. Отбрулен лист от вихъра на живота, самотен, 
беден – отива там, от гдето няма поврат. Ето и други две стихотворения, 
озаглавени „Песен“. И двете почиват върху размисъл, върху паралелизъм 
между природното и човешкото. Като Л. Каравелов в „Преминуват годин-
ките“, и Ангелов чува шепота на вълните, следи техния бяг – и сякаш до-
лавя зов от вечността. Горестно чувство на преходност, на забрава, което 
води към нравствен нихилизъм. Всичко гине, чезне, животът е сън, вечна 
гибел. Просто, но смислено текат хореичните стихове, нежната рима спо-
давя резките тонове, настроението завладява със своята непринуденост:

Ах, рекичке, ах, една е, 
нам съдбата вероломна; 

 35 Атропос – най-старата мойра, или богиня на съдбата в гръцката митология, която 
според древните отрязва нишката на живота, когато човек умира (бел. ред.).
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твоя веселъ бяг терзае – 
нещо с горест ми напомня.
Всичко преминува, чезне, 
като сън без след остава – 
в непознати, тъмни бездни, 
в мрачна, горестна забрава.

Царствената в своето величие природа буди пак същата мисъл – всич-
ко пърха – зората, росата, младостта, животът. И пак със същата просто-
та и наивност:

Уви, всичко в тоз свят 
като сън минава, 
както розов мил цвят 
пада на забрава.

Такъв песимизъм може да бъде крайно болезнен, когато не е само ми-
словен, когато се свързва с лична несретна орис.

Не е ли странно: в годината, когато в Средна гора плющят знамената 
на революцията, когато Ботев създава легендата на своя подвиг, Ангелов, 
затворен в килията на студената си самотност, пише „За живота“. Горко на 
тоя, който няма вяра във Всевишния – философията на великото нищо и 
на човешката безпомощност ръфа неговата гръд. Животът е кораб, све-
тът е буйно море, човекът – вечен, беден, безсилен пътник, който тъне в 
тъмните вълни на смъртта. А две години преди Априлското въстание шу-
менският поет намира едничък изход – като мине оттатък границата на 
живота. Не е ли това зов от гроба? Там не е ли смисълът на всичко земно? 
Дали не са за облажаване мъртвите, велики в безразличието си към всяко 
добро и зло? В три строфи със сподавен ямб, с промислено настроение, 
със стегната композиция трепти жалбата на ранена до смърт птица:

Блаженни тези, що почиват 
под хладний покрив на пръстта!
До тях сълзите не отиват –
спасила ги от жал смъртта.
Завиждам аз – но, ах, напразно! 
на вечната им тишина: 
животът – бреме най-омразно – 
тежи на моите рамена!
Не се наситила съдбата 
на моята велика скръб, 
смъртта не чува ми молбата, 
и злобно ми обръща гръб.
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Ангелов би могъл да представи цял наниз от творения, гдето вее сянка 
на самотност, страдание и смърт. Би могъл – без да задълбочи или утежни 
своя лик. Защото – все не може да разгърне творческа мощ, няма полет на 
мисълта и устрем за художествена красота. Важното е, че той се домогва 
да създаде нов свят в българската поезия от това време – света на мората36 
и гибелта. Ако би имал поетически дар като големите свои съвременници, 
сигурно би бил един от типичните романтици. Какъв поет – когато Бен-
ковски се устрелва със собствен куршум след величав подвиг, когато Лев-
ски и Ботев гаснат за идеал, Волов, неговият съгражданин, намира утеха 
във вълните, Ангелов размисля, дълбае в душата си, дига ръка срещу себе 
си – чужд, мъртъв за събитията, които люлеят в бурята си цял един народ. 
Какво безволие, какъв индивидуализъм, каква трагедия! Бихте могли да 
го укорите, да го отречете дори като нравствено същество – що е на вре-
мето тогаз до неговите вопли и стенания? Когато се воюва, когато се кове 
съдбата на милиони, безразличен, ненужен, излишен е всеки личен стон. 
Но, погледне ли се през призмата на българската художествена мисъл, би 
се стигнало до оправдание на неговото равнодушие към идейния свят. 
Така той открива занимлив кът от българската душа това време. Трябва 
само да се скърби, че трофеите от борбите, що води той със себе си, не са 
по-богати, по-ценни, по-съвършени.

X

Певци и поети отпреди Освобождението, скланяйки доверчиво сърце 
пред своята майка, не забравят да шепнат думи на изповед и на любимата. 
Либето от народната песен, с черните очи и сладката преданост, на което 
се поверяват не само въздишки и мечти, трепети и вълнения, но и най-съ-
кровени помисли, скоро оживява и в изкусната поезия. Още пред прага 
на българската поезия срещаме неговия лик. Найден Геров, току-що се 
пробудил в своята пролет, изявява през 1845 г., в Одеса, чрез поемата си 
„Стоян и Рада“, първата си любов – Елена Мутева, авторката на кроената 
по Н. Державина ода „Бог“. Още незаглъхнала песента на Герова, ето че се 
откройва през 1852 г. образът на милата в „Смесна китка“ и „Песнопойка“ 
на П. Р. Славейкова. Покрай мечтаната красота на желаната, вестява се 
загатнат и реалният лик на обичаната от него девойка – дъщеря на свеще-
ник в Трявна, която не е по-отблизо позната и известна. За копнежите на 
Л. Каравелова в Копривщица и Москва –  можем само да гадаем. Казват, 
имало някаква рускиня, която томила сърцето на нашия беден поет. Осо-
бено мил, озарен с трагична прелест, се показва ликът на обичаната в „На 
прощаване“ и „До моето първо либе“ на Хр. Ботева. Дали бурният спомен 

 36 мора (остар.) – мъчително страдание, преживяване; мъка (бел. ред.). 
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и страстният въззив са за Параскева Шушулова в Калофер, или за Мария 
Горанова, чиято сестра Елка е пленявала в Прага поети като Фр. Л. Чела-
ковски, Витезслав Халек и Йозеф Холечек? Ето най-после поетически-
те залиси на Д. Деликсин, еротиката на Вазова през 70-те години, когато 
възгорява в копнежна мъка по хубавата еврейка в Сопот .. . Значи, робът, 
на чияго глава стои още фес като знак на подчинение, освободил се от 
килийния мироглед, открива в природата и в жената мостове към живота 
за утеха и примирение. Да си спомним за ония любовни песни – турски, 
гръцки и български – от Славейкова, които се пеят през втората полови-
на на залезлия век, когато се води упорита, възвишена борба за духовна и 
политическа независимост. Странен еротизъм, подсладен със сластната 
романтика на Изтока, с ведрия анакреонизъм на Балкана. Но нравстве-
ната природа на българина се извисява. Наивно-сантименталната любов 
у Герова се заменя с реалистично-бодрата и романтично-мечтателната у 
Славейкова, за да стане бурна, духовна – у Ботева.

И Харалан Ангелов усвоява в еротиката си общия стил на времето. Той 
е колкото затворена, толкова и страстна природа. В Шумен, чийто изто-
чен характер е толкова жив, той сигурно има възможност да се запознае 
с турската любовна песен, която подслажда сърцето и мами въображе-
нието. В житейския му път се усмихват три-четири жени – с белези на 
духовна възвисеност. Още през 60-те години, когато Ангелов е към края 
на второто десетилетие от живота си, намираме следи у него от любо-
вен копнеж в „Сън“. Коя е мамила сърцето му? Непозната шуменка. През 
1870–1873 г., като учител в Жеравна, той обича дълбоко тамошната учи-
телка Елена Златарева (Патоева?). На следната година обиква Роза, навяр-
но хубава някоя девойка от Шумен или Варна. Най-после, в първите зори 
на свободата, през 1880–1881 г., една рускиня, Людмила, революционер-
ка, а може би и шпионка в България, добива власт над неговото сърце. 
Най-силно обича той Елена и Людмила. И от тяхната любов остават сле-
ди в българската поезия.

Как Ангелов е претворил живота си в поезия? В какви форми намират 
израз копнежите и тревогите му ? Дали цветята, цъфнали от раните на 
една любов, запазват и днес своя дъх?

Като любовник той се разкрива в мъката на зараждащия се сладостен 
копнеж, в преклонението си пред младостта, хубостта и живота, в тихото 
единение на душите в мечтата и бляна, в горестта и горчивината на разда-
лата – и винаги остава чист и нравствено окрилен.

В стихотворения като „Към една“, „Не мога веч“ и „Откак“ Ангелов 
се показва, ако и над тридесет години вече, със сърце на уханна пролет. 
Копнее по любимата, чезне за нея, жадува я както елен през засуха извор 
– стръвно устремен. Напрегнатост, която го изморява, омаломощава ду-
шевно, която буди представа за безпомощност, нуди към размисъл, към 
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чемерна37 скръб. Погледът е печален, сърцето болезнено свито, душата е 
измъчвана от някакъв демон – мрачен е животът, смъртта зове властно. 
Жаждата да долови отклик, да бъде разбран, да сети ласка на нежна любов 
е толкова силна, че в своята неутоленост той се чувствува болен. Тихи въз-
гласи, сластни вълнения, крилати желания, но скрити и сподавени, по една 
възмечтана хубост. За него е едва ли не жизнена необходимост да протяга 
ръце по желаната – в това се изтъква духовната същност на неговата при-
рода. Сърцето му е чисто, той не гори по обладание, по физическа близост, 
гласът на тялото е превърнат в душевен стон. Чувството му, че е в чужда 
сила, че над него висне някаква неизбежност, загадъчност и тайнственост, 
го прави още по-слаб. И той е готов да се подчини на слабостта си, защото 
тя го държи в хищните лапи на страданието. Чуваме елегичния плач в „Към 
една“, страстния вик в „Не мога веч“, тихото примирение в „Откак“:

Сърцето ми е в скръб горчива — 
едвам крепи се то на свят, 
полека вехне и унива 
като в зора прекършен цвят.

Затова пък, грейне ли го лъч от очакваната обич, Ангелов е готов да 
падне на колене и възслави Бога. Не еротичен хедонизъм, а възслава на 
живота в слънчевата любов, в светлата младост, в женствената хубост. 
Бихте помислили, ако той би следвал тая линия на вдъхновение, че имате 
елин по дух. В дни на тревоги и вълнения, между 1876 и 1878 г., той може 
да идеализира, да мечтае, да се занимава с дребните грижи на едно влюбе-
но сърце, да търси романтичната прелест на душевна близост и родстве-
ност. Но бидейки склонен към размисъл, не изтрайва в тия светли пориви 
на духа – погледът му скоро става стъмен, пак вижда преходността на 
всичко земно, И най-дивната женска красота гасне под сланата на заника. 
Стихотворения като „Уединение“, „Към Елена“, „Ти, о, ти, Света“, гдето 
поетични блянове и жажди едвам се домогват към художествена форма, 
грее не само очарование, но трепти и скръб по залез. Ангелов не успява 
да си изработи култ по вечна, серафична красота и студен скептицизъм, 
понякога и горчива ирония спира светлия му възторг. В сонета „Радвай 
се“, в тоя възглас към младата девойка да се радва на живота, докато не 
я настигне есента, в тоя неравен, несигурен ритъм и още по-несигурен 
строеж, се таи мисълта за вечния отход:

О, да! Докле челото ти пролет украсява,
то погледа ти милно мнозина ще пленява —
до там, че зарад теб живота да презрат.

 37 чемерен (диал.) – свързан с тежка, голяма мъка и скръб, тягостен (бел. ред.).
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Тук няма буйни тонове, възлетен ямб, няма волна песен на ликуващо 
сърце – тиха радост, има съзнание, че животът би бил съвършено пуст без 
любов и красота.

Това са само лъчи, минали през пролуки в душата на Ангелова. Трябва 
да чуем шепота на негата38, на мечтанието и копнението в нощта по лю-
бимата, шума от сладки ласки на две простреляни сърца, сластния лъх на 
лунната нощ, за да почувствуваме, че за него любовта е предимно мъка. 
В няколко стихотворения, пак от същото време на тревоги и вълнения за 
българския народ, като „Защо“, „Ах, да зная“, „От погледа мили“ и „Към 
Роза“, се подхваща самостойно славейковската еротика, загатната на 
„Смесна китка“. Тук Ангелов е най-верен на себе си. Над всичко витае но-
щта – не страшната, злокобната, ужасяващата със своя сфинкс, наднича 
болнавият лик на луната, мистичният взор на загадъчната тайнственост. 
Тогава той броди с мисъл или мечта по незнайни страни, гонен от странна 
мъка. Сладка, непонятна мъка, горестна истома39, неизяснима жал. Дали 
то не е скръб на душата затворница, копнееща по освобождение? Дали не е 
то еротична неутоленост, жалба по незапълнен живот, стон по вечността? 
Тайнственото присъствие на любимата в мълчанието на нощта – ето това 
е, което го гнети. В „Защо“ чуваме стон: „Защо ми е мъчно?“ И се изтръгва 
признание: „Ах, да не можех да мечтая“. Да се освободи от мечтата, това 
значи – да снеме бремето на своята природа. Мечтата е извор на страда-
ние. Утехата ѝ понякога е нищожна. Той побеждава с нея пространството, 
душата му сякаш се превръща на херувим, лети над Жеравна – ето я нея с 
близки, които говорят за него. Стройният ямб, спокойният тон, нежната 
хармония – подмамват, ако и да си спомняме за „Сонь“ на Лермонтова :

Луната сякаш се страхува 
и нигде глас, и нигде стон – 
един се само шум дочува, 
и тоя шум е в твоя дом.
Ах, колко и да се намира 
далеч духът ми разкрилен, 
пак ясно чува и разбира, 
какво си думате за мен.

В родствена връзка със „Защо“ стои „Ах, да зная“, гдето стоновете на 
сърцето се подклаждат от скръбта на обичаната жена, от съзнанието, че 
той е безсилен да ѝ помогне в нейната скръб. Един за друг те мислят в 
нощта. Раздяла на две влюбени сърца, които се измъчват в самота. Хуба-

 38 нега (рус.) – отмалялост, прималяване от силно любовно желание, копнеж (бел. ред.).
 39 истома (рус.) – състояние на приятна отпадналост, умора (бел. ред.).
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вият край на песента, ако и наивен, изненадващ за времето си, подсказва 
и общия ѝ тон:

Но, макар и полунощ, 
с мене, клетий, няма ощ 
ни покой, ни сън желан 
О, злочест е Харалан!

Нега и сладост лъха топлата песен „От погледа, мили“, една от най-спо-
лучливите творби на Ангелова. Мотивът на копнежа и мечтата в нощна 
самотност тук е съвладян не само ритмично, но и музикално. Хармонич-
ността и напевността на мелодията, глъхналият плач на сърцето „отрове-
но в младост с отрова горчива“, плач в тихата заспала нощ, лунната свет-
лина, която трепти като пърхава мечта, звучният амфибрахий, с волно 
разгънат стих, пленяват, особено – тихият вопъл на края:

От обич болежки, свирепо го свили –
на сладката мила, от погледа мили.

Тежката самотност стига до болезненост в „Към Роза“. Странник се рее 
край морето – какво търси там? Черно море – дали не загатва, с неспо-
койния си лом на вълните, за вътрешно безпокойство в душата? Плисъ-
кът на морето не може да заглуши мъката. От личната болка се минава до 
световната. Всичко е мрачно в живота, поетът не намира смисъл в него. 
Устремът по близката жена, особено в здрача, вечният шепот на вълните, 
непрестанното копнение на човека, стройни терцини с нестроен дактил 
– и тъмен хлипот:

О, живот тъжен, ни мил, ни драг!

Неутолена душа, неприласкана жалба, несподелена самотност, път в 
живота, който води към загадка, към печален край!

Още по-тъжни тонове се долавят в лириката на Ангелова при разлъ-
ката, забравата – жалба по загубена едничка радост в живота. Но има и 
примирение, което се издъхва от гордо страдание и от благородство на 
доброволно изречена прошка. Бихме казали, за всяка обич – по една пе-
сен за разлъка. Най-ранната е от 1867 г. В „Сън“, чиято сонетна форма е 
смислено съвладяна, свидният спомен, клетвата за вярност под блясъка 
на луната, се съчетава с печално сегашно. Измама, сън – не е ли измама и 
сън всичко в живота, дори и самият живот? Страшна пустота цари в све-
та. Краят на стихотворението крие нежна нота, странна за времето – като 
че ли Ангелов е знаел прочутия „Сонет“ на Феликс Арвер, що сто години 
пази своя чар — Ma vie a son secret. . . Да я запита, нея, след раздялата, не 
е ли ѝ мило? Но тя ще отвърне; „Защо?“ И ще мине като край непознат. 
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В същия тон, малко по-страстен, десетина години след „Сън“, Ангелов 
създава „Аз обичам болката си“, навярно след разлъка с Роза. Тук трепти 
примирение с мъката от раздялата с любимата. То корени в съзнанието, 
че в света яма вярност, правда, дружба. И все пак обичта е толкова сил-
на, че макар и несподелена докрай, моли да ѝ шепнат „нежно, мило име“. 
Ето – сладост в страданието. Защо да не се обича тогава болката? Ехо 
от последната любов на поета са творенията „Към Людмила“ и „Раздяла“. 
Техният четиристъпен ямб, неравномерен и непълнозвучен, нервният 
им, неспокоен тон, страстният им вопъл по една хубава жена загатват за 
сносни навремето постижения. В „Към Людмила“ се таи съмнение на раз-
бито сърце – дали наистина обичаната страда, дали тя го люби, щом не 
чува горчивия му зов, щом не вижда какъ той гасне в любов и мъка? Но и 
тук добродушният, кроткият Ангелов търси закрила под стряхата на при-
мирението. Какво да се прави? Щом над неговата любов висне никаква 
непримирима неизбежност? Пък има ли в живота пълно щастие? Скръбта 
е нашата вечна спътница. Затова се изтръгва стон: „Прости, добра душа!“ 
В „Раздяла“ грее пак съмнение – дали тя ще си спомни за своята любов? 
Той иска, въпреки суровия жребий, да живее в нейния спомен. Последна-
та строфа иззвънява като прошка и благослов:

А ти, сестрице, чуй, прощавай, 
бъди щастлива в тоя свят!
Понявга своя горък брат 
във свойто щастие споменавай!

Бурните тонове са сподавени, дивата ревност е умъртвена, загубата 
се пренася стоически, любовникът е одухотворен, пречистен от своя-
та страст, човекът взема връх над всичко: в страданието му говори ри-
царството на сърцето и чистотата на душата. Всичко е сподавено, дисо-
нансите са притъпени, копнежът, споменът и мечтата стават спасителен 
бряг. Едно хубаво сегашно, което неочаквано става минало – и има своето 
очарование.

Толкова много любов, пламенни блаженства и страдания, толкова ус-
треми и пламъци – и толкова малко рози, малко песни, които биха могли 
да пазят и днес своето ухание. И въпреки всичко, Ангелов дава творби, 
едни от най-занимливите през епохата на народностни устреми и борби. 
Той превишава в тона и израза, в искреността и сърдечността, в чистотата 
на стиха Д. Великсина, който честичко плете стихови венци за жени във 
вестници на българската емиграция в Румъния. От Славейкова той стои 
на страна – запазва свой лик на любовник. Славейков е разнообразен, 
неравен, невинаги свой, груб, ако и свеж, в еротиката си. Ненапразно му 
въздействува Атанасий Христопуло с лекия си анакреонизъм. Неслучай-
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но му влияят и сластни гръцки и турски песни. По-чист е той в „Смесна 
китка“ – там, гдето се очертава линията на руската романтика в относбата 
ѝ към жената. Стихотворения като „Не растат саминки“ са редки у него. 
Затова Ангелов е по-възвисен, по-духовен, по-еднообразен, но по-еди-
нен. Еротиката му е страстна, но плаха, устремна, но свенлива, копнежна, 
но сладостна. Излишно е да надценяваме постигнатото от него. В стре-
межа си да изяви себе си като личност, той попада на мотиви, които не са 
чужди на българската поезия тогава, но които не са обилни, не са щедро 
разработени. А той успява, следвайки пътя на сърдечната изповед, да се 
домогне до израз, до просто, но стилизувано възсъздаване на вътрешен 
живот, на еротичен кипеж в звучен, без мелодично богатство, стих. Без 
дълбочина, без строги линии и отсенки, без свежест в образи и символи, 
без особени вариации на основната тема – той не би могъл да затрогне, 
ако не го гледаме през времето и средата му. Нещо повече – той става мил 
и симпатичен тъкмо заради това, че е малък, незначителен певец. Пред-
ставете си – Ботев отвръгва40 от сърцето си всяка любов, жената не го 
мами, когато в света се носят стоновете на милион страдания и когато 
животът зове за хероичен подвиг. Какво му е на Ангелова, че над него се 
вият черни гарвани, че вие бурята на бунта? Неговото сърце трепти по 
дребни цели, той е доволен, че го гледат две черни очи и че тръпне за него 
едно предано сърце. Пък и да би имал сили за хероични дела, би ли могъл 
да загаси пламъка в душата си – по нежност и ласки? Може би подвигът 
би го увлякъл толкова в своята стихия, че той би забравил за сърдечния си 
глад. Сега – нито е херой, нито е поет с особно име. Само няколко отвея-
ни листи, закътани, забравени, напомнят за една хубава пролет.

XI

Българските будители неведнъж в живота си познават минути на огор-
чение, че не всякога са разбирани от сънародниците си, че невинаги тех-
ните усилия и жертви са правилно преценявани и достойно възнагражда-
вани. Още Ю. Ив. Венелин остава жестоко разочарован в надеждите си да 
бъде подкрепен от българската интелигенция. Неофит Бозвели напразно 
зове от затворническата си килия в Атон да се вслушат братята българи 
във възгласа му за борба срещу гръцкото духовно надвластие. Неофит 
Рилски и Райно Попович в преписката си се оплакват от равнодушието 
на обществото към техни трудове и дела. След Кримската война, когато 
настава по-усложнен духовен живот, това огорчение не остава чуждо на 
културни радетели, на обществени и политически дейци като Петко Сла-
вейков, Любен Каравелов и Христо Ботев. И в страниците на българската 

 40 отвъргвам (остар.) – отхвърлям (бел. ред.).
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поезия то нахълтва, за да бъде завещано оттам на бъдните поколения, да 
напомня за тежки, усилни борби и горестни мъки и страдания. Изглежда, 
че то не е само временно настроение. Условията на живота са такива, че му 
дават възможност то да цъфти. Заканата на Славейкова в „Не пей ми се“ 
не е само празно слово. Та не замлъкнаха ли наистина поети, не бездар-
ни стихотворци, не стопиха ли своя чар в безнадеждната си самотност? 
Добри Чинтулов, който почва с две стихотворения така, както започва и 
Ботев – с израз на поетическа мощ, не загасва ли в пазвите на Сливен, в 
размисъл може би над своята обезсилена дарба? По-късно Григор Пър-
личев, увенчаният поет в Атина през 1860 г. за поемата му „Сердарят“, не 
замлъкна ли сразен, не от перото на Неша Бончев, а от безсилието си да 
се справи с матерния си език и от равнодушието на своята среда? Дори 
и толкова дареният Ботев не губи ли сили в безутешните условия на жи-
вота, който му предлага нерадостна чужбина? Животът винаги сразява 
дарби и сили, но българският живот преди Освобождението сигурно е 
бил по-жесток и по-суров, особено към слабите духом.

Харалан Ангелов също така преживява особен трагизъм – той заглъ-
хва, преди да пропее. Преди още да се съмне, за него се свечерява. И той 
е недоволен от своята среда, и той има желания, които надхвърлят твор-
ческата му сила. Разочарованията не са му чужди, насладите от поетиче-
ското творчество му са познати. Може би мечтае да види „щастие, слава“, 
както би казал Ботев, но за всички копнежи има една награда – гроб. Пре-
ди да изпита сладостта на признанието, на доволството от своя труд, той 
изпитва огорчението от собственото си безсилие. Две стихотворения – 
„Сбогом към стихотворението“ и „Защо ли, музо, сладко пееш“ – загатват 
за погледа му към собственото му творчество, а също така и преценката 
му на читателската относба към него. Първото е от 1870 год., писано ме-
сец след Славейковото „Не пей ми се“, а второто – от 1874.

В „Сбогом към стихотворението“ се разработва мотивът на разлъка-
та – разлъката на поета със собствената си песен. И Яворов знае такава 
разлъка, със старата си песен – блудница, бродила навсякъде, без да се 
зарича, че няма да твори вече. У Ангелова съществен момент е отказът му 
да служи в храма на Мелпомена. Докато в „Не пей ми се“ на Славейкова 
е мотивът за отказа, в „Сбогом“ – имаме само загатвания за него, само 
недомлъвки. В първите три строфи с тон на искрена изповед поетът се 
прощава с песента си, сиреч – изрича закана, че вече няма да се върне при 
нея. И раздялата е толкова по-скръбна, като се знае, че тя е била .забава“ 
за него „в нощния безмълвен час“, пречистила и възнасяла го е над света 
– носила му е чара на поезията, освобождението от действителността. В 
останалите четири строфи се подчертава мъката от раздялата, посочва се 
една неизбежност, загатва се, че загасва в душата пламъкът на вдъхнове-
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нието, а също – и причината на всички страдания. Четиристъпният ямб 
прозвучава в края решително, но безнадеждно:

Проклета случка нежелана 
навеки ни разделя веч, 
едничка дума неразбрана 
ни прави да сме раздалеч.
Прощавай, прочие, прощавай, 
ти на душа ми мил другар!
Угасва в мене, не забравяй, 
към тебе и любов, и жар!

Каква е тази „случка нежелана“? Дали не е острието на някое критично 
перо? В страниците на списанията има само един отзив за Ангелови тво-
рения – и той е доста ласкав – от един строг критик като Неша Бончев. 
Върнат ръкопис от някоя редакция? Загадка.

У Славейкова трагизмът се разрешава с „Жестокостта ми се сломи“. 
Ангелов, който не е борец, няма основание да се оплаква, че песента му 
остава мъртва. Но той може да изпадне в моменти на песимизъм. Той е 
културен работник, пилее сили за просветата на своя народ. А тоя народ 
не се възмогва духовно, или бавно се възмогва, хаперболно казано – не 
се развива, спи. Трябвало е да се даде само знак от Славейкова, та мъката 
на тоя работник да се пренесе в душата на поета и да се излее в стихотво-
рение като „Защо ли, музо, сладко пееш“. Да се отзове няколко години 
след Славейкова – изглежда, че Ангелов живее с постоянна мисъл: защо 
да се работи, защо да се пее, какво значение има творческият труд в една 
безпросветна среда? Тук той стои доста близо до Славейкова: защо да се 
пее за народ, който спи? В шест строфи, строени пак в ямбов размер, се 
разкрива не само културен песимизъм, съзнание за излишността на пое-
тическото творчество, но и остра критика на българския духовен живот. 
Дали родният край се е вдъхновил от песен за подвиг? Българинът не дре-
ме, а дълбоко спи! Той негодува срещу тогова, който иска да го пробуди. 
Нима това не е истина? Спри, поете, песента си, той ще заспи още по-без-
надеждно! Още по-безутешно, отколкото в „Сбогом“, прозвучава краят 
на „Защо ли ...“ , който перифразира началото:

Защо ли, музо, сладко пееш,
Кому са нужни твойте песни, 
защо не млъкнеш, не немееш, 
пред люди мъртви и безсвестни?
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Колко дълбока би била тая песен, каква жизнена правда би се излъчва-
ла от нея, ако Ангелов би пращал творенията си на своя народ и би оста-
нал от него неразбран и неоценен.

Дали ограничението и разочарованието от българското просветено 
общество има собствени корени, или е само отглас от страданието на 
Славейкова в „Не пей ми се“? Скромният шуменски учител, никому почти 
неизвестен, и гордият цариградски общественик, всекиму познат – какво 
общо има между тях? Славейков работи толкова години, повече от две 
десетилетия пее – дали песента му е чута, дали той е възнаграден? Този 
въпрос за него е оправдан, естествен. Но Ангелов? Който се спотайва в 
студената си самотност? Пък кой слуша неговата песен, когато той я пази 
ревниво от чуждия слух! Дал ли е той на своята среда, за да чака отзив от 
нея? Вярно е, той има съзнание, че е поет. Дори и късно, когато отдав-
на е замлъкнала всяка песен в душата му, той крие грижовно ръкописите 
си – сигурно, за да не би да изчезне всяка следа. От поетическия му дар. 
Той не проявява творческа воля, не завладява вниманието на съвремен-
ниците си, името му не се носи над българската земя. Защо тогава укоря-
ва тия, които може би са чакали песен от него, но са останали измамени 
в надежди и очаквания? Дали той, хвърляйки отговорностите за своето 
бездействие върху други, не иска да се оправдае пред себе си, да сподави 
своето съзнание за слабата си одареност?

Слаб дух, той няма смелостта да изрече присъда над себе си, а тър-
си другаде оправдание за безсилието си. Погледнем ли така на неговото 
огорчение от средата, можем с право да предположим, че то е подсказано 
от Славейкова, че то е свързано с трагизма на собствената безпомощност. 
Славейковата песен предизвиква толкова отгласи – защо и Ангеловата да 
не се вреди с право между тях? Личната нота не може да се отрече обаче 
– и двете му стихотворения са самостойна, независима от Славейкова, 
обработка на един и същ мотив. Не е без значение, че Ангелов се връща на 
тема, подхваната от Славейкова четири години по-рано. Сигурно той не 
би се върнал на нея, ако тя не се налага на съзнанието му. В тия две песни 
той предчувствува своя ранен заник.

XII

От средата на миналото столетие у нас се изявява по-определена 
страст към критика на българската действителност. Не се възхваляват 
само просветни и културни завоевания, няма само крилати възторзи 
пред усмихващи се идеали, но се поражда и настроение на недоволство 
от българската общественост, от лични и народностни неустройства, от 
нравствени безпътства и човешки неправди. Още по-рано, в 1842–46 г., 
силна критична струя внася в българската книжнина Неофит Бозвели с 
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„Просвещений европеец“ и „Мати Болгария“. Както се знае, той не на-
сочва стрелите на сатиричната си мисъл само срещу гърци и турци, но и 
срещу българи, срещу чорбаджиите гъркомани. Г. С. Раковски в 1856 г. 
с „Предвестник Горскаго пътника“, с някои там места, насочва критичен 
поглед към политическия разврат в Турция. Сава Доброплодни и П. Р. 
Славейков осмиват комични прояви в нашия живот. В хумористични и 
сатирични диалози, а по-сетне – с комедии като „Малаков“ Славейков 
разлива щедро своята безобидна ирония над лични и обществени недос-
татки. На иронията не остава чужд и Добри Войников през 1871 г. с коме-
дията си „Криворазбраната цивилизация“. Сарказмът на Бозвели скоро 
оживява в острите сатири и епиграми на Каравелова и Ботева. Изобщо, 
българинът, отнасяйки се отрицателно към робския режим, към гръцката 
и турската власт, към гърци и турци, не забравя да надникне и в своя дом, 
и в себе си, да открие там грешки и пороци и да ги подложи на критика 
чрез ирония и сарказъм. Не всичко, което създава той, има художествен 
характер. Само две-три творения биха могли да добият по-висока оцен-
ка, като се приложи, ако и не особено строг, поетически канон. Но и това, 
което е постигнато, говори за трезв поглед и ясна мисъл за нрави и отно-
шения в живота преди Освобождението.

И Харалан Ангелов не може да остане настрана от настроението на 
недоволство и критицизъм. Още повече – той би могъл да прояви, ако 
имаме под съображение нрава на неговата майка, склонност към хумор и 
сатира. Макар тих и кротък, той е могъл да бъде избухлив, сприхав. Про-
никлив, с чувство за духовното си превъзходство над своята среда, той се 
отнася критично към някои прояви на личния, обществен и политически 
живот. Той не е равнодушен към добро и зло, не е нравствено бездеен 
към това, което става около него. Защото изпада в настроения, които му 
дават възможност да осмива, да иронизува, да изобличава, понякога с 
възмущение и ненавист, когато е засегната по-дълбоко нравствената му 
природа. На тая природа сам той обръща внимание. В стихотворението 
„9 декемврий, 1883“ той ненавижда това сърце в гръдта си, „що мрази гад 
и скот“, защото не му дава покой. Той чува в душата си глас „що укорява 
злините в тоя свят“, злини, които погубват човечното у човека. Изтъквай-
ки така една своя форма на относба към живота, Ангелов изразява и една 
съществена особеност на своята поезия. Ангелов се изразява в личната, 
обществена и политическа сатира. И, може би, изхожда от П. Р. Славей-
кова. Защото в ръкописите му се намира в препис един от неговите хумо-
ристични диалози.

Още в 1866 г., значи преди Каравелова и Ботева, Ангелов се докосва 
до леката ирония. И най-напред смехът му се залюлява към стихоплетци, 
мечтатели и поети. В „Сатира“ и „Сатира към Флореско“ осмива необуз-
даната поетическа занесеност, с тънка ирония и стегнат израз. Сякаш до-
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лавяме иронията на Ботева от 1873 г. в „Защо не съм“. Кой е този поет 
Флореско – не знаем. Можем да предполагаме, че острието на иронията 
Ангелов би могъл да отправи към себе си.

Самотникът, заключеният в своята душа, понякога отправя остър по-
глед към обществения живот у нас. За това говорят двата му диалога „Шу-
тош“ и „Хитър Петър“ и „Тайнствен разговор“. Но тук той е най-малко 
свой. Не е без значение, че и двете творби са писани в 1874 г., когато П. 
Р. Славейков издава хумористичен лист „Шутош“. Славейков се изявява 
в тях, в цялата си мощ. Освен това, чрез тях Ангелов следва обикната 
традиция в нашата книжнина – оня литературен навик, завещан от дей-
ци като Сава Доброплодни и Добри Войников, що се изразява в диалози 
на разни теми, близки на училищната среда, изпълнявани обикновено от 
ученици на годишен изпит пред бащи и майки. Първият диалог, от око-
ло шестдесет осмосрични стиха, с несигурен ямб и с постоянна и едноо-
бразна мъжка рима, е литературна плетеница с тема: страст към кметство 
и към кметско големанство. Ако Ботев може да се надсмее над патриота с 
маска, защо Ангелов да не се подиграе с българския кмет?

По наше българско навред 
ще срещнеш кметове безчет: 
тук село – кмет, там град и кмет, 
изникнали кат гъби в смет.

Но Ангелов не отбелязва само, а и преценява. Преценката му се чув-
ствува в някои епитети и апозиции. И ако ѝ се даде вярност, ще трябва 
да помислим, че в дните на Ангелова не всичко в нашата родина е било в 
ред – още оттогава начева развратът в нашия обществен живот. Поетът 
го вижда в Шумен, „злочест и от орисници проклет“, с „кметове без свяст, 
кат нощни сови в мрак без свещ“, вижда по цяло българско – едно зло, 
срещу което не е достатъчен само смехът, но е потребен и бичът на сар-
кастичния език. Затова преминава към ботевски и каравеловски епитети, 
в които гори ненавист, омраза: 

С една реч, знай това, че вред 
из наше Българско на ред 
кръвници кметове без чет 
с народна кръв се поят вред.

Вторият диалог, по-дълъг, малко досаден с някои повторения, без 
особно важни мотиви, без динамика, има за предмет завистта и егоизма. 
В двеста стиха, със сложен размер от ямб и амфибрахий, за пръв път упо-
требен в книжнината ни, Ангелов иска да даде оригинална разработка на 
обща тема. И може би, ако той не засягаше и черти на българския харак-



501

тер, творбата му би била съвсем излишна за нас. Общата тема е дадена в 
светлината и на българската действителност. Защо нашата родина не може 
да живее в сговор и братство? Ето кое вълнува Ангелова. И кой трябва да 
му даде отговор? – Хитър Петър. Този, у когото народът е въплътил мъд-
ростта и опита на вековен живот. В няколко верни, психологично добре 
обосновани, скици и картини, Хитър Петър разкрива пороци и грехове, 
присъщи на човека изобщо и по-нарочно на българина. Пиянство, ковар-
ство, злоба, клюкарство, завист и егоизъм, изобщо сатанизъм, ето това 
трови душата. Но Ангелов не е песимист, та умният наставник завършва, 
съгласно учението за възмездието в духа на християнската религия:

Смайваш се, зная, ум ти се губи, 
как тези страсти са придобили 
в Българско наше толкози роби 
и ни народа с тях заградили.
Но не грижи се! До ще и тоз час, 
где ще познаятъ горд и завистник, 
че ни владее зъл ненавистник, 
и ще се каят, и ще се молят, 
и ще се молят със сълзи умилни, 
прошка народна дано спечелят; 
ала народът ще се усмихне, 
ще им прошепне тяхното „veto“ 
и ще покаже с пръст към небето! 

Патос, устремност и реторика има в политическата сатира на Ангело-
ва. Тя е свързана с политическия живот на току-що освободената му ро-
дина. Сиреч, нея той създава през 1878–1881г., когато е в заник на своята 
поетическа дейност: няколко стихотворения, които напомнят някои мо-
менти от политическата лирика на Вазова в „Пряпорец и гусла“, „Тъгите 
на България“ и „Избавление“, но свои по тон, по замисъл и изпълнение. В 
„Забучало Черно море“ със седем строфи по десет стиха, с неравен и не 
особено звучен хорей, Ангелов дава простор на своя нравствен потрес от 
равнодушието на Европа към българската съдба, нещо повече – от ней-
ния егоизъм, подъл и циничен в основата си, от нейната гавра с човешката 
съвест. Тоя основен мотив е подчертан в един ироничен припев след вся-
ка строфа – това е волята на Европа, напразни са всички усилия и всички 
жертви. Символично тоя ропот срещу Запада е изразен в бучението на 
Черно море, в плача на Дунава, в кипежа на Тунджа, в шума на Варда-
ра – цялата българска земя ридае, роптае, негодува срещу Европа, която 
не се трогва от кръвта на България, от хероичния подвиг на Русия. Така 
Ангелов подчертава една линия на особена относба към Европа, която се 
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долавя, где повече, где по-малко, у Н. Бозвели, Г. Раковски, Ив. Вазов и 
др. Той е нравствено утолен, като вижда, че правдата тържествува с побе-
дния блясък на руския меч: 

Забучало Черно-море, 
закипял ми Дунав стар, 
мътна Тунджа ври, мърмори, 
шумно плава лих Вардар!
А Балканът трепне в страха – 
зло из родний край кипи: 
всяка къща, всяка стряха 
мъки тегли, срам търпи, 
а Европа вика с глас:
        „Нека, тъй го искам аз!“
         Но орелу Бог спомага – 
         той към Цариград лети; 
         турчин саби долу слага, 
       проси мир да се спаси; 
        ще не ще, свобода дава 
      на вековния си роб, 
          и възкръсва, възсиява 
       родний край из своя гроб.
       А Европа вика с глас:
     „Не, не, не допускам аз!“

Не по-малко критичен поглед отправя Ангелов и към вътрешния жи-
вот на своя роден край. Где е ясното съзнание за дълг към изостаналите в 
робство българи? Чува ли някой стона на Македония, хвърлена от Европа 
в нови вериги? „Македонец в затвор“ говори, ако и не с поетическа сила, 
за мъката на Ангелова по тая българска земя. Укорът, който изрича с го-
рест затвореният македонец към братята от свободната родина, е хвър-
лен камък срещу народностен индиферентизъм:

Но мен е тежко, скръбно, криво, 
че моят брат към Дунав там 
седи спокойно, немарливо, 
забравил своя дълг – ах, срам! 
свещений дълг към родний край.

Сатиричният патос на Ангелова пирува своята победа с политическия 
позив „Бъдете бодри“. Опитът на първия княз Батенберг да вземе изцяло 
в свои ръце съдбините на българския народ извиква вихър от негодуване в 
страната срещу него. От тоя вихър бива завлечен и Ангелов, който сякаш 
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на шега става и политическо лице. Заговорва у него поетът – и с пламенни 
слова той поздравява борци за народни правдини като П. Р. Славейков, 
П. Каравелов, Драган Цанков, насочва стрелите на гнева си срещу того-
ва, който иска да върне в ново робство един току-що освободен народ, 
срещу домогванията на чужда някоя политика, призовава всички, които 
милеят за свободата, да бранят от тирания родния край. Цели тринадесет 
осмостишни строфи, пълни с обръщения, запитвания и възклицания, с 
възмущения и закани, не са достатъчни за него да изрази оскърбената 
си природа. Напразно се сили да се добере до поетическа стихийност, до 
крилати образи и динамически ритъм – словото още не може да заживее 
с художествената си красота:

Но не, тиранът няма слух, 
сърце му е без чувства мили, 
на вик болезнен той е глух!
Напусто страдащий се сили 
да му превий душата с плач,
Не плач, а нож, а кръв надвива 
сърцето на един палач – 
сълза тиранът не пролива!
Ей, братя, близо е часът, 
когато кървав нож ще блесне 
и ще се чуе в небеса 
едничък викот, кой ще стресне 
на правдата надменний враг . .. 
А тоя вик ще е „свобода“.
А наший враг, немил, недраг, 
ще проси милост от народа!

Благият, търпеливият Ангелов става кървав словоборец – и то не ко-
гаго на врата му лежи турски ярем, а в свободния си бащин дом. Закъснял 
политик, навременен сатирик.

Естествено, друга цена биха имали сатиричните творения на Ангелова, 
ако бяха писани по-рано, в епохата на робството, и ако техният бунтовен 
патос имаше за предмет турския гнет и българския копнеж по незави-
симост. Но макар и по-късно създадени, те изразяват ясна и определена 
относба към българската действителност. Те загатват за честната и чиста 
природа на своя създател, за неговата страсти да изобличи, да напъти и 
изправи, за стремежа му да види родината си духовно светла и възвисена. 
Той прибягва ту към лекия хумор, ту към лютия сарказъм, ту към патоса 
на възмущението, за да изрече своята присъда над всяко отклонение от 
нравствения и политически идеал. И колкото и да е смирен и тих, той 
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може да бъде суров и жесток, колчем41 му се наложи от реалния повод. 
Неговият ригоризъм42 не е обаче безпределен – не стига до отрицание на 
човека зарад идеята, колкото и много да държи за нея. Идеята е възвише-
на, прекрасна, и тъкмо затова тя мами, но човек е несъвършен и затова 
трябва да бъде прощаван. В човечността си Ангелов се доближава до П. 
Р. Славейков, чийто хумор крие в себе си предварително извинение и оп-
рощение на всеки човешки недостатък. Но той не е толкова добродушен 
като него. Защото знае понякога злъчната дума на Каравелова или Ботева, 
проявява негодуването и на двамата, но не стига до разумовата горест 
на първия, до горестната злоба и елегична ненавист на втория. Той не е 
толкова силна личност, преживяванията му не са така трайни, дълбоки, 
критичната му относба към живота не е така основна, дълбоко свързана с 
неговия мироглед.

Неговата критика нито е изчерпваща, нито е всестранна, нито пък е 
особено силна в мисълта. Емоционалният момент е засилен в нея, инте-
лектуалният е отслабен. Убедителна е повече с чувството, с огорчението, 
което е скрито в нея, огорчение от несъответствие между живот и идеал. 
Би могла да бъде още по-въздействуваща, ако в нея се излъчваше мощна 
воля, която иска на всяка цена да наложи себе си. Ангелов не- винаги е 
сатирик, невсякога дори е сатирично настроен. Ако беше оставил повече 
творения, в които би се отразил печалният образ на нашата действител-
ност, сигурно неговият поетски лик би се изяснил по-рязко в някои свои 
черти. А и това, което оставя, не е от особено значение, защото той не 
се домогва никъде до по-дълбок замисъл, до художествена красота, до 
горда възвисеност на духа. Стихът му тук обикновено е тром, музикална-
та мелодия неуловена, ритъмът е несигурен, не носи свободно, устремно 
мисъл и настроение. Тия творения обаче са ухватни, защото показват на 
някои особености в нашия живот, придобиват цена, тъй като изясняват 
природата на един поет, колкото и скромен, незначителен да е той, по-
неже, най-после, определят общата линия на отрицание и изобличение в 
българската книжнина.

XIII

Ангелов минава честито синора на 1878 година. Ето го сякаш в нов 
свят. Би помислил някой, че България, свободна и независима, веднага се 
променя в своя живот. А все пак, едно вчера и едно днес си толкова много 
приличат – в духовната своя същност. Художествената мисъл през 80-те 
години носи още израза на времето преди робството. Хр. Ботев, Л. Кара-
велов и Д. Войников са мъртви. Сега работят П. Р. Славейков, В. Друмев, 

 41 колчем (диал.) – щом, колкото пъти, винаги когато (бел. ред.). 
 42 ригоризъм (лат. през фр.) – суровост, строгост; строго спазване на норми (бел. ред.). 
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Ил. Блъсков, Цани Гинчев, Т. Станчев и – Ив. Вазов. Знамето на завоева-
нията носи най-младият, Вазов. Другите са уморени, слабо продуктивни, 
или изобщо не творят. И не се налагат с творенията си в съзнанието на 
това време. А през 90-те години, когато почва да се изявява П. П. Славей-
ков, остава само Ив. Вазов, койго поддържа връзка с оня живот, който 
създава епопеята на Оборище и на Шипка.

Когато толкова струни се скъсват от българската лира, нима може да 
не заглъхне съвсем и песента на Харалана Ангелов? През 80-те години 
тоя певец, толкова скромен някога, едвам напомня за себе си – с дет-
ски стихове в нотна сбирка от 1882 г. Понякога той се връща наново към 
своята муза, в часове на мечти и съзерцания или на негодуване и гняв, но 
творенията са последни зари на угасваща звезда. Угаснал е вече оня жар, 
както сам казва, който озарява погледа му в Шумен, Жеравна и Варна. 
От 1880 до 1890 г. той е на 35–40 години. Първата младост е отлетяла, 
угаснала е и дарбата на пролетта. А и новият живот, който зове на помощ 
интелигентски сили, го увлича, поверява му, от 1880 до 1894 г. нови пост-
ове, като общински секретар, помощник кмет и кмет на Варна, окръжен 
управител в Разград и Стара Загора, замесва го в политически настроения 
и борби. А в служба на своя граждански дълг, залисан, уморен и изнурен, 
той няма възможност да си спомни за музата си, за свидната другарка на 
още по-свидна младост. Оттеглил се на почивка, Шумен наново го прию-
тява – в своята гръд, в спомени за някогашни поетични залети и трепети, 
забравен вече от живота, за да загасне в 1904 г., през двадесет и шестия 
юлски ден.

Замлъкнал почти в зарите на българската свобода, Ангелов като че ли 
иска да разпалва жарта в угасналото огнище. И до последни земни дни 
той живее със съзнание, че е поет. Поет, който не е дал на своя народ това, 
което би могъл да даде. Но той знае добре, че новият живот не желае не-
говата песен. Нещо повече, че е излишна, ненужна. Някогашните худо-
жествени ценности сега са понижени в своята стойност. Кой ще слуша, 
както казва той, „дандании от Турско“? Не е ли вече това израз на кри-
тична относба към миналото, към собственото дело? Пък и примерът на 
други труженици на перото не е ли напомняне? Не заглъхва ли, не стихва 
ли гласът на минали устреми и надежди? Още преди Сан Стефанска Бъл-
гария той няма смелост да иска признание чрез печатни свои творби на 
един поетичен дар, та сега ли ще бъде така храбър, когато се носи победно 
песента на Вазова? Той едва ли не угасва, преди да изгрее! А ето – не-
избежно трябва да залезе, заедно със заника на един свят, намерил своя 
израз в даскалската поезия.

Страниците, в които се чертае историята на нашата книжовна мисъл, 
пазят името на не един без време угаснал поет. Да помислим каква участ 
имат в своя творчески път Добри Чинтулов и Григор Пърличев. Не един 
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ли се опита да изясни тяхната жизнена и литературна съдба? Как би се ос-
ветлила съдбата на Ангелова? Особено, като се знае, как бляскаво почват 
в книжовния път Чинтулов и Пърличев. Двамата, без колебание, са твор-
чески личности – и при все това свършват така печално! Ангелов никога 
не изненадва, никога не замайва, той започва така неуверено и завършва 
толкова несигурно. Наистина той притежава значителна на времето си 
литературна култура. Може би от толкова стихотворци и поети, които 
имаме през 60-те и 70-те години на миналия век, той е един от тия, които 
най-много са тръпнели и мечтали над книги, гдето се е разливала щедро 
поетическа мисъл. Той е един от тия, който чете чужди, при това, големи 
автори, особено руски и френски. Един от самообразоващите се люде, 
като П. Р. Славейков, той обаче не следва строга линия на развитие – нито 
става учител, в пълна смисъл на думата, нито става книжовник, нито дори 
общественик. Той не успява да добие определена, ако не ярка, физионо-
мия, не изявява воля и характер, не се създава като видна, ако не силна 
личност. Повече от това, което постига, се дължи на умение и труд. Няма 
дори устрем да се прояви, да се наложи на обществено внимание, да се 
представи като поет. Съзерцател и мечтател, размислен и бездеен, със 
своята природа той доста напомня Чинтулова. Ангелов не открива ново и 
богато поетическо съзнание. Почти всички мотиви у него са разработва-
ни или подсказани от предходници и съвременници. В относбата си към 
природата, към живота и съдбата на човека, към жената той се домогва да 
вложи свой личен тон. Така би могъл да се освободи от оковите на своята 
среда, но не успява – няма творческа воля, нито по-богат поетически дар. 
Той няма мощ да изрази в завършена форма вътрешния свой мир, да се 
стилизува като поетически мислеща личност. Композицията на творени-
ята си постига с мъка. Поправките и преработките, които прави над тях, 
говори за стремежа му към поетическа завършеност, но и за мъчителна 
борба за овладяване на вътрешния строй. Ако и да е с усет за художест-
вена красота, той е слаб естет и крайно несигурен творец. Бихте казали, 
тук едва ли преодолява своята посредственост. Без широка амплитуда на 
поетически преживявания и без крилато въображение, той спада към оня 
нерядък тип писател у нас, който повече дължи на усилието, отколкото на 
вдъхновението. Лирическите му състояния не са богати, често са бедни, 
поетическите му образи нито са свежи, нито са обилни. По-свой е, по-из-
ненадващ е в концепцията, в която има разум и ред. Може би, защото е 
воден тук от чужд поет или чужд образец. Ако и да обича музиката, да 
изхожда от будна музикална среда на времето си, каквато е средата на 
Шумен, гдето за пръв път у нас Добри Войников основава оркестър, Анге-
лов не може да улови тайната на поетическата мелодия, не умее да мисли 
чрез тонове, няма сили да съчетае звук и багра, образ и мисъл в стройна 
хармония. Той има доста слабо чувство за ритъм. С труд постига външ-
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на музикалност. В ръкописите му често се намират начертани ритмични 
размери – значи, броил е сричките, следил е по тях движението на уда-
рението. Стихът за него е съчинителство, не творчество. Няма неприну-
деност, естественост и искреност. Обикновено е ямбичен, в пет стъпки. 
Отсенките в ямба са случайни, външни – не са подсказани от естествения 
ритъм на чувството. Пеоните, пирихиите и спондеите са вън от знанията 
му за постройка на стихова реч. Среща се амфибрахий и дактил, сравни-
телно добре построени. Ако се съди по ръкописите му, римата у него не е 
пееща, звънтяща, свободна, лекокрила – тя е търсена, нагаждана, кована. 
Понякога обаче той постига с нея звукови ефекти – когато тя е съставна, 
непълна, преминаваща в асонанс, или пък когато използува вторичното 
ударение на думата или на звуковия комплекс. За вътрешна музикалност 
на стиха той никога не помисля – не е могъл и да мисли, защото в негово 
време за това не са мислили изобщо, не са мислили и теоретици на поези-
ята като Войников, Т. Н. Шишков или П. Оджаков, а защото не е носил в 
душата си музикална мелодия.

Ето този поет може ли да преживее своята нравствена смърт? Може ли 
той да не замлъкне, когато вече се чува възторжената лира на Вазова? Слаб 
творчески импулс, бездейна воля, неблагоприятни за неговото развитие 
условия на литературен живот – това решава жизнената му и книжовна 
съдба. И остава скромен, малко познат ручей в българския духовен свят. 
Но и малкият ручей понякога може да има своя скрита и скромна хубост.

XIV

Погледнем ли Харалана Ангелов в светлината на неговото време и на 
неговото дело, не можем да не признаем, че той привлича, буди известен 
историко-литературен интерес.

Той изхожда от даскалската поезия, както П. Р. Славейков и Добри 
Войников. Само че докато двамата се изскубват решително из своята 
среда, тръгват по нови пътища и се очертават ярко в други посоки на ху-
дожественото творчество, Ангелов не смогва да се освободи от своето 
литературно съзвездие, но затова пък изпъква най-ярко между нея. Сам 
учител, подхванал мотиви и разработил обикнати в нея литературни ви-
дове и форми, той успява да се създаде в характерен за времето поетски 
тип; срещу поет гражданин у П. Р. Славейков, поет революционер у Хр. 
Ботева – поет даскал, наивен мечтател просветник. От своите събратя 
той има по-висока езикова и литературна култура, по-упорито желание 
за работа и по-големи вътрешни заложби – и затова създава по-трайни 
поетически творения. Учителската мисловност все остава своите корени 
у него. Така че, той е връзката между даскалската поезия и поезията на ли-
тературните върхове – П. Р. Славейков и Хр. Ботев. Отсъствие у него на 
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творческа воля, по-висока творческа амбиция, както у Добри Чинтулова, 
има особено значение за неговата литературна съдба. И все пак Ангелов 
не потъва в тая поезия; успява да се възмогне над нея и да се обособи сам. 
И тук се крие двойният интерес към него.

Не само поради темперамента му, но и поради връзките му с тая пое-
зия, той не бива завлечен от общо тогава настроение за бунт и революция. 
Сякаш Каравелов и Ботев не засягат вътрешния му мир със своята бун-
товна мисъл. Такива авторитети в духовния живот на България не сломя-
ват неговата вътрешна природа. Разбира се, той не може да се освободи 
от оня духовен фонд, който му завещава даскалската поезия и училищна-
та атмосфера презъ 60-те години на залезлия век. И тук той се обособява 
със свой вътрешен свят.

Интересното е, че се опитва да пее и за свои интимни и лични прежи-
вявания, настроения, които изглеждат странни за времето. Той едва ли не 
е първият, който иска да изрази свои настроения из природата – в отдел-
ни стихотворения, по-нататък – свои естетични, еротични, рефлексивни 
и религиозни преживявания, първият, който води разговор с душата си 
насаме, подлага се на психологични анализи – ако не вземаме някои по-
добни ноти у Д. Чинтулова и П. Р. Славейкова преди това – който иска 
да изяви своята индивидуалност чрез най-съкровеното у себе си. Бихме 
казали, че би могъл да се покаже като първия индивидуалист в нашата 
поезия – стига да следваше тоя път на творческо развитие и стига да се 
закрепеше като непринудена творческа воля.

Неслучайно той се родее със Славейкова от „Смесна китка“ от 1852 г. 
– с ония там стихотворения, в които се долавя романтичен израз и стил. 
А той е романтик и ако имаше творческия дух и творческата воля, би-
хме могли да очакваме в тая посока завършен романтически поетски тип, 
какъвто нашата литература не познава сега. И у него има доста вътреш-
на раздвоеност, склонност към размисъл, към болезнено мироусещане, 
копнеж по далнината и устрем за превъзмогване на физически окови, 
превръщане на действителността в мечта, гледане на света през сън. А 
като се прибави и неговият образов апарат, литературният му реквизит, 
външният му стил – лесно бихме си представили поетския му лик, ако би 
могъл да се развие докрай в тая посока, ако неговата романтична мисъл 
би могла да се изкристарлизира в последните си завършени форми.

Но Харалан Ангелов, който като Д. Чинтулов малко се разкрива пред 
своите съотечественици, се самоубива като творческа личност, сиреч 
като личност, която иска да твори художествени ценности – не само за-
щото не печата творенията си, но и защото няма воля да се дотвори, да 
се досъздаде като поет. Това, което пише, не излиза вън от стените на 
неговия дом. И така, това, което създава, няма никакво обществено зна-
чение. Д. Чинтулов поне завладява сънародници с песента си – пее се от 
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революционно настроената младеж. Има тук съдбата на Ив. Селимински 
– толкова писал, за да бъде издаден, след като угасва – и във време, когато 
не може да въздействува с нищо върху него. Също така и за литературния 
живот – той няма никакво почти значение, не може нито да заплени по-
етически, не може да обогати съдържанието на тогавашната литература, 
нито пък да внесе нови съставки за развитието на литературните форми, 
за поетическия език и стил.

И въпреки това, той не може да не се зачлени43 в общото литературно 
развитие. Той е интересен не заради това развитие, а сам по себе си, като 
литературен феномен. Един българин през втората половина на минало-
то столетие, от 1860 до 1880 г., иска да възприема и чувствува живота по-
етически. Един, колкото и скромен, толкова и забавен, поради времето, 
поетически свят. Едно усилие, един опит на българина да се изрази и по-
друг начин – не тъй, както се изразява чрез истински вдъхновените свои 
поети. И една творческа трагедия, бихме казали, да искаш и да не можеш 
– сякаш не само че не можеш да се надмогнеш над своята бездарност или 
посредствена поетическа одареност, като че ли и времето е считало за из-
лишен нов, друг поет, от друга категория. Силите на народа се изтощават 
в други посоки, индивидуалистът и романтикът е ненужен, излишен за 
българската тогавашна действителност.

В общата картина на българската литература той може да представля-
ва интересен пункт. Интересен, заедно с интереса, който се проявява към 
литературата преди Освобождението от епохата на борбата за народно-
стна индивидуализация. Не бива да забравяме, че често пъти времето, 
епохата може да даде особено място и значение на деец или поет, или пък 
– може да пробуди интерес към някое явление от обществен или литера-
турен характер. А Харалан Ангелов живее и твори в една от най-важните 
епохи на българския духовен живот. Образът на тая епоха не може да бъде 
пълен, ако не се прибегне към подробности, може би и доста незначител-
ни, може би излишни сами за себе си. И като разглеждаме Д. Чинтулов, П. 
Р. Славейков и Хр. Ботев – не можем да не видим в тяхната сянка и един, 
който напразно се домогва да бъде до тях, но който все пак не може да не 
спре погледа и да не заинтересува със своя скромен лик между толкова 
поети даскали — primus inter pares44.

 43 зачленя (остар.) – включа, направя част от нещо (бел. ред.) 
 44 От лат. – пръв сред равни (бел. ред.).
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ский вестник, както следва: Песен на Ломското новосъставленое учили-
ще, и на испитанието  му (акростих: Здравствуйте, на многая лета, сви 
наши любезни болгари),1849, бр. 65; Побуждение към учението на Бъл-
гарчетата, 1849, бр. 69; Плач Вратци, 1849, бр. 69; Погребението на Пе-
тракя Видинца, 1849, бр. 73; Една надежда. „На Бога уповах, не убоюс, что 
сотворит мне человек“, 1858, бр. 405; Молитва, 1858, бр. 405 ; Утешение, 
1858, бр. 405.

Някои работи от други стихотворци, печатани в Цариградский вест-
ник, както следва: А. Гранински. Отправление към Българското юно-
шество, 1850, бр. 17; Посрещаше на Нова година, 1853, бр. 11; А. О. По-
пович. Песен на българската църква в Цариград, 1850, бр. 54; Стихове на 
баба Българка, 1850, бр. 84; Никола Икономов. Разградската тазгодишна 
зима, 1849, бр. 69; Изпровождание на 1849 година, 1849, бр. 79; Посреща-
не на 1850 година, 1850, бр. 8; Стефан Василев. Плач на Жеравнянските 
юноши, 1851, бр. 70; Лицето на Жеравна, 1849, бр.17; Юрдан Ненов. Сти-
хотворение, 1858, бр. 406; Яким Груев, Пловдив, 1858, бр. 361.
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Ето някои даскалски стихотворения от П. Р. Славейков: Смърт Петракя 
Шишманова Ви-динца, 1849, бр. 60; Към Високоучений Гръцки Филолог 
във Филиповград, 1851, бр. 69; Град Враца, Смесна китка, Букурещ, 1852.

Стр. 461. За Хр. Изворски вж. Георги Стефанов, в. Мир, г. XXXVI, 1930, 
бр. 5383. За някои от останалите стихотворци вж. В. Пундев, Първи сти-
хотворци, София, 1925.

Стр. 461. За Г. Т. Пешаков вж. Б. Пенев. История на новата българска 
литература, т. III, София, 1933, с. 927-933; също Б. Йоцов, Д-р Петър Бе-
рон и неговите съвременници, Училищен преглед, г. ХХХШ, 1934, кн. 1, 
с. 10-13.

Стр. 463. За живота на Харалана Ангелов вж. Ст. Чилингиров, Харалан 
Ангелов, София, 1915. Биографските данни са черпени от Чилингирова, 
а също така и от Ангел Николова, сега вече покойник, братов син на Ха-
ралана.

Стр. 466. За унгарски и полски емигранти вж. Б. Пенев, Полско-бъл-
гарски сношения. Полска библиотека, София, 1923, кн. 8; Polska i Bułgaria, 
Przegląd Warszawski, 1924, кн. 37.

Стр. 466. За характера на духовния живот в Шумен вж. стихотворе-
нието на Райка Жинзифов „Европаизма в Шумен“ Братски труд, Москва, 
1862, кн. 4, с. 47–50.

Стр. 467. За читалище „Единство“ вж. Ст. Чилингиров, Български чи-
талища преди Освобождението, София, 1930, с. 250-258.

Стр. 468. Благодарности и честитки, изказвани в стихове, са на мода по 
това време. Така, стихотворецът Дим. Я. Бисеров печата в Читалище (г. 
I, 1870, кн. 2, с. 54-56) стихотворението Честитение на Периодическото 
списание Читалище от Дупничкото читалище Зора.

Стр. 469. За Илариона Макариополски вж. М. Арнаудов. Иларион Ма-
кариополски. София, 1925.

Стр. 470, За Сава Доброплодни вж. неговата Кратка автобиография. 
София, 1893, Също Ил. Р. Блъсков. Трима народни будители, Памятник, 
Шумен, г. I, 1895, с. 145-148.

Стр. 470. За Войникова вж. Алберт Гечев. Добри П. Войников в раз-
воя на нашата драма. Известия на Семинара по славянска филология при 
университета в София. София, 1905, с. 257-302. За Гранитски вж. Д. Уста 
Генчов. Принос към дейността на Анастас п. П, Гранитски, Училищен 
преглед, г. XXVI, 1927, кн. 8, с. 1258-1271.

Стр. 470. Погрешно е напечатано, че в „Подкана“ размерът е ямбичен. 
Да се чете: амфибрахий.

Стр. 471. Пълното заглавие на Славейковата ода за Абдул Азиса е „На 
въцареванието на Негово величество султан Абдул Азиса“, Славейче, Ца-
риград, 1864, с. 1-5. След тая ода иде и друга „Многа лята, мирна лята, на 
честитий Господар . .“,  Славейче, с. 5-6.
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Стр. 471. За главните моменти от развоя на нашата историография вж. 
Борис Йоцов. Иван Асен II като образ на национално създание, Българ-
ска историческа библиотека. София. г. III, 1930, т. III, с. 187-227; също Б. 
Йоцов, Българската история, нейната разработка до Освобождението и 
значението ѝ за пробудата на българския народ, Отец Паисий, София, г. 
VI, 1933, кн. VIII–Х, с. 6-11.

Стр. 473. За Н. Геров вж. С. С. Бобчев, Найден Геров. Българска сбирка, 
г. VII, 1900, кн. IX, с. 561-570; също М. Арнаудов, Найден Геров и възраж-
дането на българската поезия в XIX век, Училищен преглед, г. XXII, 1923, 
кн. 10, с. 719-747.

Стр. 473. Преводът на Елена Мутева претърпява второ издание, в Оде-
са, 1856 г. Друг превод на Мутева от Велтмана: Берислава, българска цар-
киня (Царуването на българските царе Симеон и Петър). Исторически 
разказ. София, 1898.

Стр. 473. За Елена Мутева вж. Ив. Д. Шишманов, Студии из областта 
на Българското възраждане, СбБАН., София, 1916, кн. VI. 4; М. Арнаудов. 
Найден Геров и възраждането на българската поезия в XIX век, Училищен 
преглед, г. XXII, 1923, кн. 10; А. Каменова. Първата от нас, Вестник на же-
ната, София, г. XXIII, 1934, бр. 570, с. 2. Вж. и Вл. А. Францев, Державин у 
Славян, Прага, 1924, с. 73.

Стр. 473. За елегията на Батюшкова „На развалинах замкав Швеции“ 
вж. Б. Пенев. П. Р. Славейковата преводна и подражателна поезия. Псп., 
София, 1907, кн. LХVII (1906), с. 210; също и тук, Бележки, с. 192-193.

Стр. 474. За Преслав е плакал не един българин тогава. За това говори и 
стихотворението на В. Хр. Р-вов (Васил Хр. Радославов?), Плач за славния 
някога град Преслав, и за Райна царкиня Българска, що е живяла в него, 
Читалище, г. 11,1871, кн, 4, с. 175-177.

Стр. 476. Ето по-важните за случая места от Воспоменания в Царском 
Селе (Сочинения и письма А. С. Пушкина под редакцией П. О. Морозова. 
Том первий, Мелкия стихотворения (1812–1824). С. Петербург, 1903, с. 
83-89):

Нависъ покровъ угрюмой нощи
На сводѣ дремлющихъ небесъ;
Въ безмолвиой тишинѣ почили долъ и рощи,
Въ сѣдомъ туманѣ дальный лѣсъ;
Чуть слышится ручей, бѣгущий въ сѣнь дубравм, 
Чуть дьшытъ вѣтерокъ, уснувший на листахъ,
И тихая луна, какъ лебедъ величавый,
Плышетъ въ сребристыхъ облакахъ.
И тамъ, гдѣ роскошь обитала,
Въ сѣнистихъ рощахъ и садахъ,
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Гдѣ миртъ благоухалъ и липа трепетала, — 
Тамъ нинѣ угли, пепелъ, прахъ;
Въ часы безмолвные прекрасной лѣтней нощи 
Веселье шумное туда не полетитъ;
Не блещутъ ужь въ огняхъ брега и свѣтли рощи: 
Все мертво, все молчитъ . . .
Стр. XXXIII. Ето тия стихове на Н. Бозвели, които срещаме в Славяно-

болгарская грамматика от 1835 г.:
Ахъ, Болгарїѧ, всеокаѧнаѧ Болгарїѧ! 
Скоро оумилно презовы пророка Еремїа!
На планината найвысоко да са каче!
Жаиостно да тѧ нарежда, и оумилно оплаче!

Стр. 477. За „Бог“ на Г. Р. Державин и „Бог“ (Български книжици, Цари-
град, г. I. 1858, кн, 9, с. 29- 30) на Елена Мутева вж. Вл. А. Францев, Держа-
вин у Славян, Прага, 1924, с. 73.

Стр. 489. Погрешно е отпечатано Н. Державин – да се чете Г. Державин.
Стр. 489. За Ека Горанова вж. Н. Начов, Първото либе на Ботева. „Прос-

лава“, изд. ученолюбиво дружество Хр. Ботев в гр. Калофер, София, 1926, 
с. 18-26; също Борис Йоцов „Ботев, Халек и Горанова“, Литературни но-
вини, София, г. II, 1929, бр. 39–40.

Стр. 489. За Д. Великсин вж. Михаил Грозев, Д. Великсин като поет, 
Известия на семинара по славянска филология при университета в Со-
фия, София, 1905, с. 303-340.

Стр. 490. За еврейката, в която се е влюбил Вазов, вж. Ив. Д. Шишма-
нов. Ив. Вазов, спомени и документи. Под редакцията на проф. М. Арна-
удов, София, 1930, с. 31-32.

Стр.496. За Нешо Бончев и Григор Пърличев, вж. Борис Йоцов. Нешо 
Бончев, Училищен преглед, г, XXVII, 1928. кн. 5–6, с. 505–541.

Стр. 496. За Пушкиновия Кавказ, началото му, вж. тук, Бележки, с. 196.
Стр. 499. Диалозите са били доста обикнати у нас, дори и по-късно ги 

срещаме в списания и вестници. Ето няколко, при първо прелистване на 
печата: Д. В. Попов (Добри Войников). Разговор между двама ученика, 
Слави и Димитрий връх българската народност, Български книжици, г. 
III, 1860, ч. II, кн. 2, с. 36-41; Д. В. Попов, Разговор между трима ученика, 
Боян, Мирчо и Драгни, връх учението на българчета в народно училище, 
Български книжици, г. III, 1860, ч. П, кн. 2, с. 41-46; Д. Войников. Разговор 
между трима ученика: Марча, Стояна и Недя, Дяда Дима, Мирчев баща, 
Даскал Цоня и Бояна, школский епитроп, Български книжици, г. III, 1860, 
ч. III, кн. 1, с. 193-204; П, И. С-в. Еленка, Любица и майка им (диалог), 
Училище, г. I, 1870, бр. 3, с. 39-40; Д. В. Хранов. Разговор, казан от две де-
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вици по испитанието у Разградското Девическо училище, Дечка и Еленка, 
Училище, г. I, 1871, бр. 5, с. 7-75.

Стр. 504. За времето след Освобождението вж. Борис Йоцов. Пенчо П. 
Славейков, Български писатели. Живот–творчество–идеи. Илюстрована 
литературно-историческа библиотека. Под редакцията на проф. М. Арна-
удов. София, т. V, 1929, с. 54-57.

Стр. 506. „Дандании от Турско“ – срв. Ст. Чилингиров. Харалан Анге-
лов, 1915, с. 5.

БИБЛИОГРАФИЯ (за справка и консумация)

Нешо Бончев. Читалище, повременно списание, издава се от Българ-
ското читалище в Цариград. Главен редактор М. Д. Балабанов. 1870–71, 
№ 1–11. Периодическо списание на Българското книжовно дружество, 
Браила, г. I, 1871, кн. 4, с. 88;  С. Спартански [С. Чилингиров], Един учи-
тел поет — Харалан Ангелов, Българска сбирка, София, г. XI, 1900, кн. 
9-10, с. 559-566, 619-627; С. Чилингиров, Харалан Ангелов, Училищен 
преглед, София, г. X, 1905, кн. 1, с. 114-119; Ст. Чилингиров, Една песен 
за Цар Бориса, Българска сбирка, София, г. XIV,. 1907, кн. 10, с. 662; Ст. 
Чилингиров, Харалан Ангелов (Принос към нашата доосвободителна по-
езия), Сборник на Българската академия на науките, клон историко-фи-
лологически и философско-обществен, кн. III, София, 1915, с, 1-124; А. 
Теодоров-Балан. Доклад за кандидатурата на С. Чилингиров за частен 
доцент (хоноруван) при Катедрата по българска и словенски литератури, 
Годишник на Софийския университет, Историко-филологически факул-
тет, кн. XIX, 10 София, 1923, с. 1-16; Боян Пенев. Доклад върху трудовете 
на С. Чилингиров. Годишник на Софийския университет, Историко-фи-
лологически факултет, кн. XIX, 11, София, 1923, с. 1-27;  Ст. Чилингиров. 
Български читалища преди Освобождението. Принос към историята на 
българското възраждане, София, 1930, с. 71, 73, 250-258.
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Литературен глас: Седмичник за литература, изкуство и обществени 
въпроси, Год. VI1, май, 1934, № 234, с. 3

И ТОЙ ПАДНА45

Още един падна, сразен от българската действителност, още един от 
най-преданите синове на България… И защо падна той? Дали изстъп-

ваше46 в страстна борба, дали гонеше някакъв идеал, или 6е понесъл зна-
мето на злото, или омразата, ненавистта го следеше в неговия път? Про-
низан биде от куршума на подлостта и коварството, защото беше светъл 
и чист. Защото страната, която наричаме своя родина, не търпи честно 
сърце, то е не само излишно, но и вредно за нейния спокоен и благ живот.

Току-що отшумя и отмина една година откак в Плевен, приютил го като 
свой, се отдаде почит и хвала на неговото поетично дело. Какъв празник, 
каква радост! И ето – някой тъмен, някой странен завидя на честта и име-
то му. И един ден той бива прогонен от парка на дядо Заимов – опозо-
рен, оклеветен. Занизват се страшни дни, дни на мъка, на терзания, на 
страдания. Нима той е толкова ненужен, толкова безчестен, гаден? Той, 
който е работил така предано за тържеството на светлината в своя роден 
край. Който е бил предан и верен на своя народ, който се вдъхновявал 
пред неговия подвиг! Който в своята песен е изразил и копнежа си по без-
крайното и смирението и радостта си от земното, любовта си към всичко 
родно и към всичко човешко, преклонението си пред Божието сърце, чи-
ито удари долавя да се отекват дълбоко в майката земя. Който не е казал 
хулна дума на близък и далечен, който е послушал всекиго като брат с ясен 
поглед и блага усмивка! Който и в помисъл не е грешил. Кому заграби той 
правото, на кого обсеби благата, на чий път се бе изправил? И неведнъж, в 
самотността на тъмната нощ, която го е мамила и плашила – вслушайте се 
в неговата поезия! – той чува властния зов на някой незнаен, чува глас от-
татък границата на живота. Защо са тия страдания, когато има само един 

 45  Целият брой на в. „Литературен глас“ е посветен на трагичната смърт на Николай 
Ракитин. Краткият отзив на Б. Йоцов е в съзвучие с общото настроение на огорчение 
и разочарование от действителността, подтикнала Н. Ракитин да посегне на живота си 
(бел.ред.).

 46 изстъпвам се (рядко) – заставам, излизам напред (бел. ред.).
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миг, миг на отречение, от своята земност… Защо той още чака, когато тия, 
които са призвани да бдят над родината и да бъдат нейни факлоносци, му 
казват, че той е никому непотребен, че той е гpeшник, когото чака присъ-
да, че той трябва да бъде призован пред съда на земната справедливост. 
И в тишината той виждаше призовки, той слушаше присъди… Защо той 
е така умислен, къде е той заслушан? Дали не долавя шепота на Божията 
правда – дали не е по-добре да се представи пред нея горд и чист? Нека 
Бог го съди – той е не само благ, но и справедлив!

Какви усилия от близки, от скъпи, от братя и сестри, докато бъде от-
вратен от тая заслушаност в далнината47, докато бъде освободен от бреме-
то на коварна и кървава мисъл. Колко думи, колко погледи, колко молби 
и заплахи. И колко надежди му се чертаеха, примамни обещания, светли 
изгледи за утрешния ден! Трябваше да бъде възвърнат към живота, що му 
поднасяше чашата на своето тръпчиво, горчиво вино. И когато мислеха, 
че вече пак е запленен от майчина гръд, че сладкият взор на неговите деца 
му е открил наново земната красота, че пламъкът на творческия полет е 
загорял в душата му, за да го нуди48 към дело – ето нови удари – пак из-
гонен, отново уволнен като „негодник“ и „безделник“. А освен това – пак 
призован да отговаря за откраднати документи, за изгубени вещи.

„Служебни причини“ за неговото уволнение – трябва да се направи 
нещо, за да се оправдае едно с нищо незаслужено оскърбление и униже-
ние. София не го иска за радетел, за труженик на българската просветна 
нива, София го кани с призовка да отговаря за своите „безчестни“ дела, да 
дава обяснения на властници и съдници за своята „неопитност“.

Кой можеше сега да го възпре от коварна мисъл?
И ето, той закъснява да се яви в часа, определен му от призовката. 

Закъснява с няколко десетици минути. Предпочита да се яви пред Божия 
съд – нека Господ го съди – той е любов и справедливост. Но странно – 
след като стана страхотната трагедия под колелета на влака, веднага се 
опитаха някои да успокоят страдната душа – казват, няма шпионаж, има 
заповед за назначение на служба. Мъртвец, назначен на служба! Дали се 
сепнаха тия, които го сразиха? Тия, които го сломиха, както казваше сам 
той, „с коварство и подлост“? Дали се сепнаха тия, които бяха равнодуш-
ни към неговата участ? Които черпеха удоволствие от неговите страда-
ния? И какво биха направили, за да изкупят своя грях? Ако те са видели, 
как хиляди и хиляди се поклониха пред неговите останки, ако те са чули 
риданията в душите на толкова много близки и далечни, ако са доловили 
сълзите на страдащите за един рано и безсмислено погинал живот, те си-
гурно биха почувствували жестокостта, безчовечността на своето дело. 

 47 далнина (поет.) – далечина (бел. ред.).
 48 нудя (остар. диал.) – принуждавам (бел. ред.).
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Но ако тия роби на нашата дива действителност можеха да видят стисна-
тите устни от негодуване, да чуят сподавения ропот срещу една безчове-
чна гавра, не само биха се стъписали в уплаха, но биха разбрали, че в тая 
злочеста страна има съвест, има правда, има чест.

На тая съвест верен раб бе и той, Никола Василев Ракитин.
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Отец Паисий: Обществено-културно-политическо списание,  
Год. VII, 1934, № ¾, с. 69-71

ЕДНА РАНА1

Какво става с българския народ след 1393 г., когато сърцето на България, 
Търново, биде сразено от меча на Баязида? Сълзи и кърви, насилие и 

свирепства, ужаси и заплахи – кой е могъл да спре ръката на опиянения 
от победата завоевател? За да имаме що-годе представа за това, което е 
било някога, нека си спомним за българската Голгота в Батак – кървав бяс 
пред очите на Европа! Трябвало е да се сломи духът, да се притъпи волята 
за свободен живот. Вслушайте се в песента на народния певец – дали не 
виждате образа на робската неволя: народ мъченик, над който блести раз-
махнат турският ятаган? Чели ли сте бележките на дяци2 и граматици, на 
писатели и читатели по дамаскини, по сборници със смесено съдържание, 
от XVI в. насам, за неправди и зверства? Спомняте ли си за Исая Серски, 
за неговия плач над българските страдания при турското нашествие? Зна-
ехте ли гнева на Паисия пред призрака на тиранско зло – „и паки окаяни 
не знают ни правда ни суд“! А да напомним ли за Софрония, който разкри-
ва чрез своя живот зловещия лик на безкрайно робство? Не, излишно е, 
може би, но спомняте ли си за поп Методия Драгинов, за неговия летопис 
– не чувате ли воплите през толкова десетилетия на потурчените чепин-
ски българи, изобщо на българите от родопския край? Ето, през XVI век, 
във времето на султан Селима II и на великия му везир Кара-Мустафа, 
ислямът блясва със своя полумесец над пазвите на Родопа. Да говорим ли 
за други негови гнезда в българската земя? Не, нека се спрем на помаците 
от тоя прекрасен български кът – те стигат, за да посочим една печална 

 1 Полемичен текст на Б. Йоцов, написан с граждански патос и с  грижа за съдбата на 
българските помаци в Родопите. Убеждението, че „ През огън и меч те минават и пак 
остават българи“ се крепи на опазената вяра и език. Участта на българските помаци той 
отдава на „българската немара“ и безхаберие на държавното ръководство, за да зададе 
трудния въпрос, на който действителността не е намерила решение : „Помашкият 
въпрос – та не е ли той момент от общия комплекс на въпроси, свързани с българския 
народ и с неговата съдба?“ (бел.ред.).

 2 дяк (гр., остар.) – граматик, грамотен книжовник преписвач през Средновековието 
(бел. ред.).
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участ, едно насилие – над чужда съвест, което българският народ не знае 
в своята история.

Измит ли е позорът на това насилие? Толкова години стои върху чело-
то на цял народ – дръзна ли някой да го изтрие. Дали чувствуваме раната 
в своята плът?

Вчера – и днес! Тия българи, на които е била изтръгната бащината вяpa, 
още са в своята земя. Остават, значи, верни на майчината гръд. А тая гръд 
не намират ли те в своя език, звучния, хубав български език? Ами тяхната 
песен, техният бит – не е ли несломеният български дух? През огън и меч 
те минават и пак остават българи. Толкова други, отвеяни като листи по 
чужди краища, в Румъния и Бесарабия, в Крим и Банат, от бурите, вилнее-
ли над родната земя, толкова други – погаснаха, стопиха се, за род и вяра! 
А родопските помаци, усамотени в закътан, трудно достъпен край, сякаш 
откъснат от българската земя остров, остават предани на най-скъпото, 
което може да има един народ – на своя език! Ето моста между мохамеда-
ни и християни. Ето златното зърно, което времето не е могло да съкру-
ши. От него трябва да се излезе, макар че насила наложената им религия 
ги отчуждава от православни земляци и еднородци – затъмнява тяхното 
чувство за българска народностна принадлежност. Мракът, невежество-
то, завещано от толкова години, е вече още всемощен властник в тяхната 
душа. Бедни, загубени братя!  Ударът някога е бил толкова шеметен, че и 
днес остават все в безпаметство. 

Не тегне ли насилието, извършено над тях, на нашата съвест? Какво 
направихме ние, за да измием петното на историята? Поискахме да из-
вършим ново насилие над тях – с кръста, като забравихме, че Христос е 
смирение и любов. Приближихме ли се към тяхната земя, от десетилетия 
вече в наша ръка, с благата реч и топлата ласка на брат? Обмислихме ли 
начините и средствата, за да се домогнем до нейното сърце, за да я приоб-
щим към българския духовен център? Не става тук дума за управна немощ 
и безпросветност. Не, касае се за нещо по-друго – за българска немара3, 
за българско държавно ръководство, чуждо изобщо на културни пробле-
ми, за липса на обмислена, смислена и твърда народностна политика, за 
отсъствие на системен, методичен и упорит труд. Не е ли странно, че по-
ложението на нашите сънародници в тоя кът никога не ни е изправяло 
пред един тревожен въпрос? Въпрос, който би могъл да бъде почувству-
ван като народностна проблема. Българската църква се опита да го разре-
ши, без да си го постави, и удари на камък. И като че ли не се върна вече на 
него. Българското училище – и то минава сляпом край неговата същност. 
За българската политическа ръководна мисъл той е толкова важен, кол-
кото един изборен успех! Где е тая културна политика, чиито агенти биха 

 3 немара (остар.) – немарливост, небрежност, нехайство (бел. ред.).
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плъзнали тихо и безшумно, но предано и самоотвержено, в Родопа, за да 
будят заспалото от векове тамо българско народностно съзнание. Тиха, 
мирна, но благодатна работа! Други народи, заграбили български земи, 
какви не усилия полагат, за да проникнат със своята култура в душата на 
българина, а ние не правим най-малкия напад4 да завладеем душата на 
своя непросветен брат помак. Какъв срам за българската култура – да не 
можем да асимилираме своя собствен народ! Няма защо да бъдем патри-
оти, за да сторим това. Изисква се толкова малко – да бъдем люде5, които 
имат съзнание за своя човешки, културен и братски дълг. И понеже ние 
не работим над душата на тоя отурчен българин, други работят над нея 
в пределите на нашата държава, за да я спечелят за свои политически и 
народностни задачи. Каква идилия! Когато на политическата стъгда6 на-
родни водачи отварят търгашески сергии, когато българската просвета 
– нашето най-ценно достояние, въпреки всичко, се таксува, с безприме-
рен в духовния ни живот цинизъм, за постно дробче, когато партизански 
глутници се нахвърлят с хищна стръвност на държавния организъм, там, 
долу, в Родопа, една трета от сегашната българска земя, апостоли на чуж-
да власт и на чужда идея правят опустошения в българската душа, заби-
ват нови гвоздеи в разпънатото тяло на България. 

Помашкият въпрос – та не е ли той момент от общия комплекс на въ-
проси, свързани с българския народ и с неговата съдба? Кога сме се зами-
сляли по-дълбоко, че ние като малък народ трябва да бъдем духом един-
ни, че е необходимо да бъдем в пределите на страната си господари, по 
възможност на всеки къс българска земя? Помислихме ли – ето половин 
век и повече живеем не под робство – че на границите на нашата държава 
трябва да бият български и само български сърца? Дигнахме ли по та-
къв начин естествени крепости срещу чужди домогвания и нашествия? 
Опитахме ли се да привържем народа към държавата, да внедрим в него 
идея за държавна власт и мощ? Какво направихме, или какво правим, за 
да завладеем душата на българина за България, за българската народност? 
Стремим ли се да се създадем като народност, със своя физиономия и 
култура, която да извика почит в Европа? Много и много въпроси биха 
могли да ни смутят, да ни заставят да се червим – пред други, ако не пред 
себе си. Ние насочихме нашия взор оттатък Дунава, оттатък Рила и Ро-
допа – и в копнеж за откъснатите  части от нас, забравихме и забравяме 
това, което ни остава, над което сме най-сигурни. И преди да създадем от 
него една крепост, тръгнахме да разбиваме чужди. И останахме излъгани 

 4 напад (остар.) – нападение, атака, тук в преносен смисъл (бел. ред.).
 5 люде (остар.) – хора (бел. ред.).
 6 стъгда (остар., староб.) – площад, мегдан (бел. ред.).
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и измамени в своите надежди. А и сега – бляскави словоборци7 и парфю-
мирани любородци8 скачат от столица на столица, днес тук, утре –там – 
на Балканите погледът е отправен към тях, защото те шумят с върбовите 
клончета на надеждата и възкресението, а у нас, в нашето гнездо, българ-
чета от най-окаяния наш край биват прострелвани от български куршум.

Не, тоя куршум не е изстрелян днес, той иде от далеч, той лети от два 
века насам, от времето на султан Селима II – куршум на българската роб-
ска неволя, на българската безпросветност. Той е грехът на нашата кул-
турна политика, която не мисли как трябва да се окрили народностният 
дух. Българи бягат от своите бащини огнища, непросветлени, неприюте-
ни, неприласкани от родни братя! Сякаш още не сме способни да опра-
вим една горестна неправда, извършена толкова отдавна. Тържеството на 
турския меч, който чрез исляма е заграбил душата на българина, още стои 
там непомрачено. Един паметник, жив паметник на насилието е търпян, и 
то – когато в своя народен устрем към света минаваме край него. Честта 
на българската култура е засегната. Връщайки се към миналото, към ония 
страшни дни на кървава оргия, ние призоваваме завета на падналите под 
вражеския меч, на насилените в народностната своя съвест – въпреки 
всичко, да възсияе победно над бездната на страданията българският дух. 
Раната, нанесена тогава в българската душа, и днес стои открита, цъфнала 
кървава, и застрашава напора на цял народ към белите води на Егея. Че 
без Родопа, здраво запленена от български ръце, няма мост за нашите 
надежди към топлия юг.

 7 словоборец (книж., остар.) – човек, който има навик, обича да води препирни и спорове 
(бел. ред.).

 8 любородец (книж., остар.) – човек, който обича родното, патриот (бел. ред.).
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Отец Паисий: Обществено-културно-политическо списание,  
Год. VII, 1934, № 9, с. 185-189

КОПНЕЖ ПО ЛИЧНОСТИ1

Не само днес пламти, но и вчера, но и преди години е пламтял у нас 
копнеж по личности. У нас неслучайно се таи почит към необикнове-

ното, изключителното. Може би затова, защото безличието винаги е взе-
мало преден ранг в нашия живот. Прицелна точка на много въжделения 
е личността с висше нравствено съзнание, с непреклонна етична воля, 
способна да претвори мечта и блян в делo. Личност, зачената в душата 
на колектива, която историята чака, на която се гледа като на най-скъпо 
духовно достояние. Която изразява не толкова себе си, колкото тия, кои-
то представлява, които са изявили своята нравствена природа, преслед-
вайки свой възвишен идеал. Такава личност е божествена мъдрост, такъв 
колектив е демокрация на доброволното подчинение. Тогава между тях 
не може да тлее коварен антагонизъм. Не се знае кой кого води – тe се вза-
имно допълнят, обединяват и се разкриват като една същност. Здравият 
инстинкт на масата, съчетан с гения на личността, открива възможност 
за творчески завоевания. Личността не е само раб на своя амбиция, по-
гледът ѝ не е замъглен от очарованието на собственото ѝ величие, волята 
ѝ не е насочена към лавровия венец на безсмъртието. Нейният идеализъм 
добива мощ на въздействие, когато е спрегнат с чувство за всеотдайност, 
когато има готовност да пожертвува себе си, да сподави своето аз, за да 

 1 Един емоционално написан текст, в който Б. Йоцов определя повика на настоящето 
като „копнеж по личности“ , заявявайки, че българският народ таи този копнеж от-
давна. Преценката му за възможността да се появят такива личности е  песимистична, 
като категорично заявява, че „В нашата страна никога не е имало демокрация – имало 
е плуто- и автокрация. Истинската демокрация търси личности, издига ги, тачи ги, 
следва техните завети. И копнежът по такава демокрация се изражда в страст за силни 
личности. Духовният аристократизъм на тия личности се търси като еквивалент на 
етичен утилитаризъм. А това значи, че народът иска да бъде управляван разумно, честно, 
волево...“. Погледът към историята доказва, че „българските громоли са ставали, когато 
надмощието в ръководството на народните съдбини е било в ръката на безличието“. 
Критичният тон на Йоцов издава невярата, копнежът по личности е копнеж по мечта, 
защото действителността не дава сигнали, а идеалният недостижим образ според него 
е „Воля и морал, дух и мощ в едно лице – това е повикът на нашето време“ (бел.ред.).
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издигне и за да освети с подвига си народа и неговия свещен егоизъм. Та-
кава личност е израз на духовен хероизъм, който стои близко до трагич-
ното в живота. А нашият народ познава хероичното – носейки го в душата 
си, той се прекланя пред него с почит и смирение.

Защо се разпламва така страстно тоя копнеж към личности в душата на 
българския народ? Каквито и възгледи да имаме за ролята на личността в 
историческия живот, не можем да не признаем, че българските громоли2 
са ставали, когато надмощието в ръководството на народните съдбини 
е било в ръката на безличието. Безличие, в което не е греела никаква съ-
вест. Ако и да е беден в историческата си памет, нашият народ все пак 
знае, че дните на неговото благополучие се свързват с имена, които не 
са празен звук. От ония дни, когато почва да се възражда, да се опомва 
и да добива представа за себе си като народност, той знае толкова свет-
ли личности, които са били нещо повече от пътеводни звезди, които са 
изяснявали и тълкували това, що е било скрито и неизяснено в бездните 
на неговата душа, които са го възйемали3 все нагоре, към изява на собст-
вения му дух. Патосът на националния романтизъм и активизъм бавно 
загасва след епопеята на Шипка. Настава друго време – време сякаш без 
идеал. Идеалът за обединение е разгромен в душата. Из кой път, към коя 
цел? Плъзват безличия, като гъсеници, да изпасват изтерзаната душа на 
народа, безличия под тоя или оня партиен пряпорец4, които издигат в 
култ своята гадост и алчност. В политическия живот завонява на бай Га-
ньо – на цървул и леш5. Личното и партийното се издигна над народно-
то и държавното. Всичко почна да гние – и страшна смрад се понесе над 
родната земя. Всеки чувствува, че заразата дебне и него, че в душата му 
се разтваря страх от ново Добро поле. Над страната се надвисва призрак 
на нови бедствия. Народът, окован във вериги, вижда, че неговите палачи 
искат да сложат и катанец6 на устата му, за да не може да призовава съ-
вестта на човечеството, за да не се чува неговият стон и ропот. Нищетата 
хлопа на всяка врата, враг дебне на родните предели – „Бог високо, цар 
далеко!“. Пред него се изправя някой странен и огромен и му шепне с де-
монична страст: „Камо грядеши?“7 Неговият инстинкт му подсказва, че 
пътят, в който го водят, клони към гибел. И той сам дава тревожен сигнал, 
когато капитанът на кораба е заспал, омаломощен от бдение. S. 0. S!

 2 громол  (книж., остар.) – грохот, трясък, громолене, преносно упадък, разрушение (бел. 
ред.).

 3 възйемам (остар.) – така в оригинала; повдигам, извисявам, подемам нагоре (бел. ред.).
 4 пряпорец (остар.) – знаме (бел. ред.).
 5 леш (диал.) – мърша, събирателно, трупове (бел. ред.).
 6 катанец (диал.) – катинар, кофар (бел. ред.).
 7 камо грядеши (староб.) – къде отиваш (бел. ред.).
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И ето – тоя инстинкт го нуди8 да закопнee по личности. След търнов-
ската катастрофа, в дни на кървави неволи, той също така закопнява – и 
намира в своите юнаци и хайдути, после в своите просветници и бунтов-
ници, надежда за спасение. И сега, когато пред него се раззинва паст9, той 
почва да търси избраници на ново съзнание. И що всъщност е тоя коп-
неж? Горестен вопъл по очистване и възвисяване. Един нагон за естествен 
подбор, за самосъхрана. Хиляда години стоят зад него – хиляда години 
история. Не бунтува ли се тая история, хилядолетен исторически живот, 
когато на мостика10, от гдето се насочва съдбата на цял народ, заставаха 
пигмеи, нравствени уроди? Значи, копнеж на историята по нови люде, по 
нови изгледи, по нови завоевания! В устрема към личности нашият народ 
иска да се освободи от унижението, на което е подвергнат11, от гнетител-
ното си чувство за малоценност, което котерии12 и шайки събудиха у него. 
Нима тоя народ е раждал само недостойници, безчинци, негодници? Где е 
тогава неговата вяpa, че той таи в недрата си нравствени ценности? Дали 
той не е толкова изроден, че не може вече да излъчи из себе си достоен 
син? Въпроси, които не могат да не смутят един народ, що неведнъж е 
казвал своето слово в историята. И той страстно дири спасители, за да 
заговори чрез тях. Защото търси сигурност, право и справедливост. И за-
щото партийни хищници убиват у българина не само неговото народност-
но, но и нравствено съзнание, затова се разпламва такъв стон, горък стон 
за повече любов към българина и към човека. Унизеният човек у бълга-
рина негодува, роптае. И затова търси Бога, дири човека – дори и в звяра. 
Копнеж по личности — това е глад за чисти простори, за повече светлина, 
за култура, за висша духовност! Това е бунт срещу самонадеяната глупост 
и тъпост, срещу самозабравилата се простащина, срещу политическия 
разврат. Никъде по света не е бил така оскърбяван и унижаван честният 
българин и просветеният човек, както в земята на гордия Балкан. Някои 
философи изтъкват, че самоубийството, така зачестило от края на века, се 
дължи на това, че липсва вяpa. Религиозният, искрено вярващият рядко 
посяга на себе си. А ето – демокрациите се самоубиват, защото нямат лич-
ности, не познават вяра в по-висш идеал, живеят без догма. Би ли трябва-
ло да се самоубие българският народ, щом искаха да го оставят без вяра и 
догма? В нашата страна никога не е имало демокрация – имало е плуто-13 

 8 нудя (остар. и диал.) – принуждавам (бел. ред.).
 9 паст (книж.) – бездна, пропаст (бел. ред.).
 10 мостик (рус.) – палуба, разположена нависоко на кораб, откъдето той се управлява 

(бел. ред.).
 11 подвергнат (остар.) – подложен, подхвърлен (бел. ред.).
 12 котерия (фр.) – група от хора с общи, користни интереси във вреда на обществото (бел. 

ред.).
 13 плутокрация (грц.) – власт на най-богатите слоеве в едно общество (бел. ред.).
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и автокрация14. Истинската демокрация търси личности, издига ги, тачи 
ги, следва техните завети. И копнежът по такава демокрация се изражда в 
страст за силни личности. Духовният аристократизъм на тия личности се 
търси като еквивалент на етичен утилитаризъм. А това значи, че народът 
иска да бъде управляван разумно, честно, волево. Че иска бойци, воини, 
будни на своя пост и верни на своя дълг.

Копнежът винаги е съчетан с мечта. Недоволството от действител-
ността подхраня крилата на бляна. Стара истина е, че между идеал и 
действителност винаги има противоречие, несъответствие. Народът, 
който копнее, често може да бъде разочарован, измамен в своите надеж-
ди. Измамата се корени в самия зародиш на мечтата. Но тя може да дойде, 
когато в копнежа се надхвърли целта, когато в личността се проецира не-
съвършен нравствен мир15 или пък когато в нея се вижда през призма-
та на идеала един херой. Нашата страна не страда от липса на личности. 
Едни от тях са силни, волеви натури, но в сърцето им не грее нравствен 
идеализъм: други с духовно издигнати, с нравствено съзнание, но са без 
воля, без твърд, устойчив характер. Копнежът по личности у нас е всъщ-
ност копнеж за съчетание на тия два образа. Воля и морал, дух и мощ в 
едно лице – това е повикът на нашето време. И надеждите, които се въз-
лагат от копнеещия народ, не трябва никога да гаснат. Горко на тия лич-
ности, които са родени в копнеж, които чуват в своята самотност шума, 
крилата на надежди и мечти, към които е обърнат поглед на цял народ! 
Tе са не само мъченици на своя дълг, но и на страха да не бъде изгубена 
вярата в тях.

 14 автотокрация (грц.) – еднолична власт на едно лице в държавата, самодържавие (бел. 
ред.).

 15 мир (книж.) – свят (бел. ред.).
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Родна реч: Списание за ревнители на българското слово,  
Год. VIII, 1934/35, №2, с. 89-97

„ОРНАМЕНТИ“1

Неотдавна проф. К. Гълъбов привлече вниманието на нашите образо-
вани среди със статии и есета „Зов на родината“. Сега той отново се 

обръща към тия среди с книгата си „Орнаменти“ (София, 1934, с. 226). 
Добре известен у нас както с ценните си научни трудове, така и с пре-
мислените си, оригинални и дълбоки критически и естетични студии и 
статии, той не обича да слиза до читателя, за да получи неговото одобре-
ние, похвалата или възторга му. Като писател той пази гордо независи-
мостта на своята мисъл, стреми се да бъде непосреден и самостоен, да 
има свой поглед за нещата, да води и да бъде слушан.

Новата му книга, която съдържа четиринадесет есета, откройва още 
веднъж ярко и определено творческия му лик. Интересува ли се за същ-
ността на есето, за участта на книгата; за вечното в любовта, за някои от 
проблемите на човешкото съзнание, за относбата2 между народ и инте-
лигенция, иска ли да разкрие и изясни основно живеца3 на модата, уче-
нието за физиономичното, да даде свое проникване в психологията на 
българина, той винаги се явява господар на темите и въпросите, пълен с 
идеи, възгледи и преценки, верен тълкувател на литературната си и фи-
лософска култура, изискан носител на българската реч. Ясен и разбираем, 
дори и когато се нирва4 в абстрактната мисъл, с чувство за композиция 
и такт, увлекателен и убедителен – читателят се разделя с него освежен, 
духовно сит.

Стремежът му, в последно време, да се изтъкне повече като есеист, от-
колкото като критик, е устрем за творческа свобода. Творческа свобода 

 1 Този отзив на Б. Йоцов за новоизлязлата книга на проф. К. Гълъбов е публикуван  като 
част от рубрика „Вести и оценки“ (бел. ред.).

 2 относба (остар.). – отношение  (бел. ред.).
 3 живец (разг., диал.) –  кръвоносен съд, тук преносно – най-чувствителната част от нещо 

(бел. ред.).
 4 нирна се, нирвам се (диал.) – гмурвам се, гмуркам се, потапям се, потъвам в нещо (бел. 

ред.).
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на писатели от неговия ранг и стил, които с мъка виждат, че не могат да 
развърнат5 духовната си мощ над творенията на българския писател. 
Защо техните творчески усилия да се обуславят от чужд труд, да зависят 
от съчинения, задоволяващи или дразнещи художествения им вкус, кога-
то могат, съзнавайки своя собствен дар, да черпят направо от живота, а не 
чрез посредството6 на книгите, да бъдат съвършено волни в тематиката 
и проблематиката си, да се изразят в делото си и като поети, и като есе-
исти, и като философи?

Тъй, книгата на К. Гълъбов като съдържание, стил и вик за творческа 
свобода е повече от навременност и необходимост. Отразява занимлива 
личност, неспокойна и буйна мисъл, проправя пътя за нови завоевания.

 5 развърна (разг.). – разгърна, разположа нашироко (бел. ред.).
 6 посредство (остар.) – посредничество (бел. ред.).
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