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Въведение
Историческите екскурси върху рекламата имат някои,
вече едва ли не задължителни, общи места, едно от които
непременно припомня как Исус Христос прогонва търговците от
храма.1 Мислена най-вече като неделима част от прекия
стопански обмен, рекламата по традиция като че ли споделя
етическите предубеждения на новозаветната екзегеза към труда
на „менячите” (среброменители) и „гълъбопродавците”2, макар,
разбира се, предполагаемият облик на тяхното вероятно
пропагандистко усилие да не е задължително да се отличава по
същество, например, от тиражиращата нравствени и мирогледни
представи апостолическа проповед, осветена за вечни времена от
иконографския ореол на своите произносители.3
Новозаветната екзегеза обаче не е толкова предпоставено
категорична в своята нравствена оценка спрямо стопанската
активност, част от която, разбира се, са и търговските дела. Че те
не са априорно мислени като низпослани от лукаваго,
недвусмислено сочи Притчата за талантите4, разказана в същия
евангелски текст, в който среброменителите (талантът е сребърна
монета) са оставени отвъд храма. Тъкмо Притчата за талантите
пък свързва предприемаческата целесъобразност с практиката на
най-висшия стопански етаж, зает от банкерите, от онези, които
боравят с чисти символни субститути на имущественото
богатство: „затова трябваше парите ми да внесеш на банкерите, а
аз, като дойдех, щях да си прибера своето с лихва; вземете,
прочее, от него таланта и го дайте на оногова, който има десет
таланта; защото всекиму, който има, ще се даде и преумножи, а
от оногова, който няма, ще се отнеме и това, що има”.5
Алегоризмът на притчовия екзамплум, възнасящ като високо
етично достойнство целенасоченото преумножаване на вечно
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Вж: Матея 21:12
Пак там
3
Вж: Лука 5:1-11; 10:1-19; Матея 4:18-22
4
Вж: Матея 25:14-30
5
Вж: Матея 25:27-29
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будната вяра, съвсем не отменя ясно четящата се в новозаветния
текст симпатия към активната стопанска позиция, към деловата
находчивост и инициативност, към градивния прагматизъм на
предприемаческото усилие. Подобен градивен соломоновски
конформизъм спрямо предвзето антитетичните отношения между
имуществено и духовно богатство се чете, впрочем, и зад
омонимическото примирие, скрито в етимологията на самата
дума талант.
Спрямо историческия контекст на най-героичния
български подвиг от близкото минало, например, традиционното
противопоставяне между търговия и висока нравствена кауза
дори е проектирано върху една личност, чийто живот е
разполовен в народната памет на две ярко противопоставени една
спрямо друга битийни проекции. Според мемоарното слово на З.
Стоянов, те са номинативно представени чрез чудесната
метаморфоза, преживяна от копривщенския „караабаджия”,
„анадолски търговец” и „гавазин” в ангорското (анкарско)
консулство на Персия Гаврил Хлътев, за да се превъплъти не
много по-късно в „апостола по милости” Георги Бенковски.
Дори обаче екзистенциално неделима заради персоналната
неделимост на „главния апостол”, антиномията помни своята
традиционна опозитивна същност. Тя възпроизвежда поне от
Новозаветни времена до днес непримиримото ценностно
напрежение между презряната идеология на предметите, уредила
експозиционния регламент в преизобилния музей на Хаджи
Ахил, и идеологията на високите каузи, проповядвани обичайно в
условия, близки до представата на Диоген за екзистенциална
достатъчност. Перодръжка и паче перо, „тебешир и въглен”,
„изрядно индийско синило” и човешка кръв са малка част от
безкрайния ред сдвоявяния между потребителски предмети и
онези техни натурални аналози, чиято концептуализация,
овеществила периодичната (или, по-точно, контекстуална)
амнезия на човечеството по повод техните първични референции,
провокира надпредметни представи, отвеждащи ту към
историческото дело на светеца от Хилендар, ту към репортажната
естественост на М. Георгиевия реализъм, ту към афективната
символичност на „Кървавото писмо”...

Концептуализацията на предметите не би могла да има
отчетлива периодизационна стойност спрямо културната история
на човечеството поне заради достатъчно дългите анимистични
традиции на тотемизма. Интензивната и масова проява обаче на
склонността към концептуализиране на вещите като особено
представително качество на публичното речево (значи – и
мисловно) поведение, разбира се, е функция както от плътните
стокови регистри на индустриалното общество, така и от
учестяването на техните субституционални образи чрез
повишената медийна плътност на индустриалния публичен ефир.
Индустрия и информация са двата основни подстъпа към
метафориката на модерността, към прираста на значения, към
скоростния транспорт на смисли от и към субстантивите. Важен
симптом
на
ефективното
сътрудничество
между
свръхпроизводство и медиен образ на самите стокови излишъци е
появата, макар сравнително късно, едва в края на 60-те години на
ХХ век, на екстраполативното понятие „археология”. Едно от
неговите предназначения е свързано с острото усещане за
потребност от ориентация в бързо изменчивите и богати на
смислови пластове езикови отлагания. Фукоянската употреба на
това понятие обаче ни се струва по-значима с вглеждането си в
онова неизбежно концептуализиране на предметните находки, с
каквото е призван по неизбежност да се занимава найвещественият клон на историческото познание - археологията.
Познавателната обреченост на археологията да концептуализира
вещите, да прозира зад тяхната видимост надпредметен,
символен смисъл я превръща, може би, в най-преднамерено и
напрегнато
идеологичния
изследователски
клон
на
хуманитаристиката.
Почти съизмеримо преднамерено и целенасочено
концентрирано с производство на смисъл от суровинната
субстанция на предметността е заета и ... рекламата. Нейната
социална мисия често е преценявана в директна връзка с
непресторения буквализъм на видимата предметна наличност.
Тази частично основателна представа за рекламата като за
продавач, макар и милионен, произтича от нейното утилитарно
предназначение и съпровожда сравнително необезпокоявано
системното внимание към нея още от времето на К. Хопкинс,

положил в средата на 20-те началата на научното ú изучаване. От
гледна точка обаче на τεχν-ическата същност на рекламата,
споменатата представа се нуждае от дефинитивна корекция,
която, без да оспорва активния „менячески” статут на
стопанската пропаганда, преосмисля предмета на нейната пряка
грижа. Най-непосредственият ú аспект е свързан със
сътворяването на такива стокови образи, които в статута си на
конкурентни вещни субститути печелят номинативния сблъсък с
буквалната представа за самите предмети. В този смисъл
рекламата е реален имиджмейкър на детайли от мирогледния
пейзаж на времето. Иначе казано, ако частичната дефинитивна
истина позволява рекламата да бъде смятана за продавач, цялата
истина би следвало да я определи като продавач на образи. Ако
пък се абстрахираме от съкровения смисъл, вложен от Д. Родари
в този поетически фразеологизъм, едва ли би било твърде
прекомерно да я преценим, макар и само по препоръките на „life
styling”-а, дори като продавач на надежди...
Идеологическата същност на рекламата я подрежда в
единния строй на актуалните концептуализиращи механизми,
действуващи6 на пълни обороти в индустриалните и
постиндустриалните общества. Медийно-религиозната
вяра,
надежда и любов на модерните урбанистични струпвания
произвежда от стопанската пропаганда, наред с останалите
паралелно звучащи браншови сленгове (функционални стилове,
традиционно обособени познавателни дискурси), пълноправен
съавтор на мирогледно значимата и активна публична ейдология.
Така например, и медицинският новоговор на д-р С. Воронов от
20-те, подхванат и от коментарното слово на д-р Д. Бурилков7, и

6

Съвършено съзнателно изписваме несвършените глаголи от трето
спрежение (а, както е в конкретния случай – и техните причастни
форми) с пълната словообразувателна наставка [-ува-] според
орфографичната норма отпреди последната правописна реформа.
Основанията си за този избор, който не преценяваме като самоцелен
реверанс към „старината”, а като акт на филологически обоснован
консерватизъм, сме изложили на друго място.
7
Вж: С. Воронов. Подмладяване чрез присаждане, С., 1928

рекламистката употреба от 1928 г. „Долу Воронов! Захарта
подмладява!”, и дискурсът на художествената литература
(разказът „Маймунска младост” на С. Минков)8
тълкуват
витаещата в края на 20-те у нас бихевиористична идея на
скандалния руски хирург, запленен от геронтологическа мечта по
подмладяването на човека чрез присаждане на маймунски
тестикули. Не по-различна е рецептивната съдба на
Метерлинковата „Монна Ванна”, която през 30-те –
десетилетието, в което, по наше мнение, се формира ценностната
норма на родния nobrow9 – гледа в унес от кутиите на хиляди

8

Публ. В: „Златорог”, 1932, кн.2, с.103-113
Това понятие се нуждае от изясняване, но не толкова защото е
оказионално, а защото не е операционализирано в българския
употребителен контекст. То не казва кой знае колко повече от
описателно изградената представа, която още през 1962 г. в „Духът на
времето” Е. Морен изгражда за аксиологическия еклектизъм на „третата
(или масова) култура”. Още по-малко номинативно своеобразие
проявява
то
и
спрямо
противопоставянето
„масовизация/демасовизация”, с чиято помощ семейство Тофлър малко
по-късно, през 1980 г., представя непримиримия конфликт между
индустриалното и информационното общество („Третата вълна”). То не
носи кой знае колко по-различен дух от духа, който е вложил А.
Бенбасат в заглавието на книгата си „Банкноти и мечти между
кориците” (2011), посветена на масовата книга и масовото
книгоиздаване... Понятието nobrow [нóубрау] има други преимущества.
Първото от тях се състои в неговата краткост, която е важно условие за
понятийна операционалност. По-съществен обаче е априорният
„етимологичен” отказ [no-] на самото понятие от оценностяваща
инициатива, тъй като именно липсата на ясно дефинирани
аксиологични репери е предпоставена от почти неизбежния днес
маркетингов компонент на публичната норма за художествена стойност.
Ценностните изповедания в нашето съвремие подлежат на
предумишлено медийно управление. Модата на читателските и
зрителски вкусове подменя своите идоли всеки сезон. А самата дума
„сезон” вече не само дефилира по модните подиуми, но допълва и
жанровите ни представи за серийност на артефактите... Свръх това,
традиционното деление на художествените вкусове (висок, среден и
нисък), възпроизвеждащо
Аристотелевата представа за стилова
9

дамски пудриери, за да побере като че ли в ценностната позиция
на актуалния modus Vivendi и нормативните препоръки на
художествения стилов канон, и не по-малко нормативните
изисквания на потребителския life style, систематизирани в
менторския рекламен дискурс от това време.
Размитите10 приноси на различните познавателни езици
към общовалидната ейдологическа картина правят дори
етимологията на оперативните реминисценции между тях не помалко романтично занятие, отколкото е самата етимология в
рамките на конвенционалната историческа лингвистика. Това е
една от причините, мотивиращи предпочитанието на М. Фуко

йерархия (висок, среден и нисък стил), е предпоставено от
задължителна наличност на елитарна култура, чийто периметър
информационното общество непрекъснато и постоянно стеснява.
Демасовизацията на съвременните развити общества формира
специфични ценностни ориентири, които индексно (както пушекът
„говори” за огън) обозначават груповите идентификации. В този
смисъл, за вдъхновените от зелената идея евтина трикотажна фланелка с
надпис „закРила” е... безценна. (Остава да определим коя е групата по
интереси, остойностяваща пристрастията си чрез слогана „All things
grow with love”…)
В общи линии, такива са основанията ни да приемем понятието nobrow,
използувано от Д. Сийбрук, и да се опитаме да го приложим спрямо
ценностната норма на 20-те и 30-те години у нас. Смятаме, че тъкмо
тогава сигналите за размиване на традиционните ценностни ориентири
се усилват. При това, до такава степен, че емблемата на стопанското
могъщество Х. Форд е безропотно приютена от активната през 30-те
художествена норма във все по-опустяващия заслон на кулата от
слонова кост.
10
Рецептивният метафоризъм, провокиран от медийния контекст, се
отразява дори на понятията, с които го описваме. Едва след
оказионалната употреба на определението „размити” си дадохме сметка
колко близко по смисъла си е то до една подобна употреба у Х.
Кафтанджиев. Когато преценява изложението си, чийто предмет е
комуникативният
контекст
на
рекламния
стимул,
авторът
последователно използува оказионалното понятие „разтвори”. Виж,
например, блърбовете към: Х. Кафтанджиев. Герои и красавици в
рекламата, С., 2007; Хармония в рекламната комуникация, С., 2008.

към наситеното с историзъм понятие „археология”. С позволение,
към него бихме добавили и понятието „етимология”. Друга
съществена причина за уместността на историческия модус при
изследователска предубеденост в контекстуалното стилово
единство на единната речева среда, „антропосферата” (Д. Н.
Анучин) или „ноосферата” (Е. Леруа, П. Т. де Шарден, В. И.
Вернадски) намираме в онази традиционна представа за
социалните стилове (т.е. в равна степен – за структурата на
обществата), която възниква в резултат на осмисленото
разделение на труда. Предана на тази представа, традиционната
епистемологична
картина
възпроизвежда
нейната
фрагментарност.
Макар изследователска в същността си и в този смисъл –
съсредоточена върху интерпретацията,
трудността при
реконструирането на произносителния авторитет, на актуалната
представа за експликативна ценност, на оценъчната норма за
речеупотребителен
престиж
характеризира
и
самия
изследователски обект, интертекстуалната обусловеност на
неговите форми. Твърде често публичният респект на речевите
употреби остава непрозрачен за иначе разумното етимологическо
любопитство, взряно в историческите пътища на употребителния
канон. В този смисъл езиковият консерватизъм, който селектира
всички речеви употреби, в това число – рекламни, и който
охранява изобщо разбирането в социалния контекст, е найестествено и надеждно различимият канонизиращ агент. Дали
обаче той успява да съхрани правата си на ценностен арбитър в
епохи на остро интензивен медиен обмен? В тях и
вестникарските архитектонични модели, и програмните схеми на
технологично следващите ги електронни медии са такива
макрожанрови конфигурации, които в своите рубрики, подобно
на джобен панепистемон, конструиран в жанров регламент a la
полк. Дрангов („Книга за войника”), събират различни
познавателни подходи, различни обекти на познанието, различни
интерпретативни и стилови модуси, различни ценностни
изповедания – от високия, избирателен, елитарен вкус (highbrow),
през ниския и непретенциозен масов вкус (lowbrow), та чак до
консеснсусния вкус на публичния ценностен договор, споделян
от различни социални общности (nobrow, т.е. онази ценностна

позиция, от чийто ракурс няма съществена разлика между
маркетинг и художествена култура). Ако метафоричните опити
да обозначим сравнително непротиворечиво ефекта от медийното
познавателно смесване са недостатъчно убедителни, бихме
добавили представата на Д. Сийбрук за т. нар. представен шум
(buzz) като за „обективирана, безформена субстанция, в която са
смесени политика и сплетня, изкуство и порнография, добродетел
и пари, слава на герои и известност на убийци.”11 Именно чрез
обозримото съседство между своите рубрики, чрез посредството
на новия си рецептивен комфорт, стимулиращ и леко постижимо
познание по аналогия, и ценностно уравняване12, медийните
макрожанрови
конфигурации
успяват
да
изземат
от
конкурентните „специализирани” дискурси на обособените и
автономни познавателни подходи традиционно присъщия им
информативен и аргументативен авторитет. Разбиран като
познавателно удобство, като своего рода познавателна
„ергономия”, този медийно провокиран и медиен в същността си
комфорт е същевременно приспособен към масовите очаквания
за бързо и леко познание на битийната систематика. Създаден
чрез редуктивни жанрови подобия, чрез абревиатурни
съкращения на цялостното битие (В. Ворингер) и представите за
него, познавателният регламент на медийния панепистемон
превръща неговите макрожанрови конфигурации в своего рода
познавателен симулакрум, в такъв имитативен, бърз и лесен
заместител на познанието, какъвто, всъщност, устройва масовите
очаквания за ориентация в систематиката на живота, подобно на
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С. Лаш, например, вижда в медийно обусловената „трансмисионна
култура”,
за
разлика
от
традиционната
епистемологична,
класификационна, таксономическа култура, такъв тип рефлексивност,
който сближава практическия рефлекс и рефлексията като
дистанцирано размишление. Този възглед той заема от емпиричната
феноменология на Х. Гарфинкъл, според когото познанието в
постиндустриалните общества е въплътено в самите практически
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„смесен” магазин, чиято стокова наличност, макар и с известно
усилие на въображението, би могла да се възприеме като
ориентировъчен
подстъп към
картата
на
световната
потребителска индустрия.
Дали не е повече от достатъчно да се позовем на
саксонската омонимия, по силата на която външната форма на
думата и за магазин, и за списание е една и съща? Дали е все
едно, вместо да обозреш с поглед търговските щандове, побрали
разни потребителски стоки, да предприемеш за целите на личния
си маркетинг епично неефективни пътешествия до техните
промишлени производители? Дали е все едно, вместо да
пробягаш с поглед по вестника като по схематична карта на
съвкупното битие, да се заемеш с непосилно изучаване на
Талмуда, без гаранции, че ще бъдеш признат поне за цадик? Дали
обетованата речева територия на самостотатъчното художество
опазва своя исторически граден публичен респект във времената
на кратките форми? Ако се вярва на В. Б. Шкловски, който по
времето на неп-а се поддава на трогателна либертинска илюзия за
вечна свобода на словото и по тази причина набелязва
перспективна, както тогава му се е струвало, програма за
изучаване на журналните форми, 20-те години на ХХ в. са такова
време. Време, потвърдило блестящите догадки на Г. льо Бон от
1895 г.13 за ролята на тълпите в най-новата история на света, за
крещящата нужда да бъде изучено и ефективно управлявано
поведението на човешките струпвания. Време, в което
осмисленият стремеж към оптимизиране на масовото управление
чрез образ и слово реактуализира дори на мирните тогава
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На български книгата е преведена от Н. Чехларов още през 1905 г.
Виж: Г. ле Бон. Психология на тълпите, Кюстендил, 1905. Впоследствие
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на тълпите. Виж: А. Иванов. Армията и тълпата, 1912; Т. Панов.
Психология на масите и опит върху психологията на българския народ,
1913; С. Казанджиев. Страници из психологията на масата. В: Военен
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Балкани класическата реторика (Б. Нушич)14, за да бъдат
превърнати нейните практически предписания в пропагандно
оръжие както за политическа (Г. Бакалов)15, така за стопанска и
художествена употреба. Време на обозримите речеви форми, на
кратките речеви конструкции от паремиен тип, създаващи
илюзия за познавателно проникновение чрез мощно емотивно
приобщаване на публиката...
Още по-малко уместно би звучал въпросът за стиловата
охрана на „кулата от слонова кост” във времето на кратките
форми, понесло и жанрови конфигурации, и дескриптивни
стереотипи към „изчерпващото изказване” (В. Б. Шкловски), ако
засяга постмодерния обществен договор, уверено и разбираемо
евфемизиран не чрез представата за обем (толстый/тонкий, long
story/short story), а за скорост (speed). Дори без изобщо да
споделяме популярната сантиментално-съзерцателна погнуса от
бързото писане или бързото четене, ще се наложи да признаем,
че експликативният авторитет отдавна не претендира за престижа
на генеалогично доказан художествен произход, макар
практиката на рекламата у нас около институционализацията ú
през 1921 г. да показва, че началата на нейната креативност
търсят именно традиционни художествени опори. Венценосните
антологични и христоматийни употребителни „находки” нито се
„гнусят”
да
демонстрират
родословен
произход
от
стандартизираното „творчество” на масовата култура, от тъй
наречените „леки индустрии” (Е. Морен), нито умножават
стойността си, ако са заченати в олимпийския евристичен
креатив. Ценностното уравняване на двата културни дяла
съпровожда изобщо технологично предизвикания учестен медиен
обмен между литература и реклама, изкуство и промишленост,
обосновава автономната им причастност към „духа на
времето”(Е. Морен) и хомологизира структурни редове като,
например, художествена класика и иконизирани промишлени
брандове (Д. Холт) особено в случаи, когато рекламата се
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превърне в нарочен обект на художествено изображение, или пък
– обратно, когато художествената структура снема промишленомедиен експликативен регламент (Р. Нич). Тъкмо по силата на
функционалната изоморфия между техните форми си струва
спекулативното усилие те да бъдат контаминативно назовани, без
особена опасност от публицистично преувеличение или
„художествени брандове” (например, Е. Багряна), или пък
„промишлена класика” (например, легендарният бранд
„Идеал”).16
Исторически погледнато, тъкмо в традицията на
художествения опит е заченат емфатическият усет на рекламната
експресия. Именно осветени впоследствие от художествения
канон писатели и художници са най-системно ухажваните и
щедро заплатени от Мамона рекламисти. Подобно пък на
съдбовна историческа разплата, тъкмо в собствения исторически
опит на рекламата е зачената пропагандната мощ на
художествения или културен брандинг, който притежава твърде
безспорния вече в наши дни ресурс да сътворява класичност дори
изобщо без ... класично съдържание. Цеховият PR на „Българан”,
„Звено” и „Щурец” е твърде ярко и „нескромно” самодостатъчно
предчувствие за разумните основания на тази догадка. Още в
началото на ХХ в. българановската иконографска стилистика,
задължена твърде много на А. Божинов, налага образите и на
класика-филолог А. Балабанов, и на Т. Кунев, и на д-р Герганов,
и на Пепо в неразделна бохемска комплектност с почти всички
познати нездравословни изкушения. Към реда им, известен от
афористичната представа на К. Христов, е прибавен и тютюнът.
По-късно, през 30-те, А. Балабанов се оказва въвлечен от
случайността в етюд с рекламното лице на папироси „Томасян”
(българинът с феноменалната памет М. Карадимитров), като
личната история на професорските изкушения съсредоточава
върху себе си ученото внимание на елитни български психолози
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(С. Казанджиев, М. Димитров) и дори попада на страниците на
сп. „Философски преглед”. Звездният статут на автори като Е.
Багряна и Й. Стубел, задълго усвоили правото да поздравяват
докъм средата на 40-те целокупния български народ по повод
Рождество и Възкресение в този смисъл е социален феномен,
чиято устойчивост или пък криза на идентитета е управляема
чрез същия механизъм, разчел в съответствието „С.
Въжаров/собственик на Въжарска фабрика” една от върховите
сполуки на промишления брандинг. Този, сравнително късно
появил се, дял на знанието за персоналния идентитет има своите
блестящи предчувствия в интуицията тъкмо на професионални
литератори като Г. Цанев, С. Минков и Е. Коралов, които, като
редактори на специализираното периодично издание за
литература, изкуство и култура „Лик”, още през 30-те съзират
„принадена” художествена стойност към промишления бранд
„Форд”. Неговият задокеански собственик – Х. Форд - е
представен във вестника и като съвсем не лош автор на
параболични „short story”, не на последно място, и заради такова
„литературно” обстоятелство, каквото може да бъде звездната
слава на световноизвестния, но все пак – преди всичко стопански
деятел. Всъщност, целият същински текст на настоящата книга е
съставен от етюди върху прелюбопитните флиртове, предимно ог
20-те и 30-те години, между литература, политическа и стопанска
попаганда, автономните дискурси на които постигат щастливо и
неразложимо брачно единение в новоконституиращата се
ценностна норма на родния nobrow.
Следвайки предубедеността си във функционалната
изоморфия между медийно уравнените (и по архитектонична
конфигурираност, и по жанров модус, и по експликативен облик,
и по социална ценност, т.е. – по социален престиж) дискурсивни
редове (например, на литературата и нейните масмедийни
преображения), сме склонни да пренебрегнем опасенията на Ж.
Бодрияр, че рекламата не е език, а само „код стендинг”, и да
признаем стопанската пропаганда като един от реалните и
пълноправни творци на мирогледно значими речеви формули,
значи – и образи. Съзнателно приемаме риска да отърсим от
праха на лингвистичната история немската идея за вътрешната
форма на словото (В. Хумболдт, В. Вундт), постигнала най-

радикално осмисляне у А. А. Потебня, според когото „всяка дума
с жива представа е ембрионална форма на поезията”. Тази идея
ни интересува, не на последно място, и защото „новата наука” (по
подобие на Scienzia Nuova на Дж. Вико), както в края на 80-те М.
и Е. Маклуън парономазийно назовават медиазнанието,
предпоставено обвързва съвкупното човешко познание с
поетиката като единствено възможен таксономически запис на
епистемологичната парадигма, доколкото нейното осмисляне е
априорно невъзможно извън езика: „Всички думи, във всеки език,
са метафори”.17 Поемаме идеологическия риск да признаем на
рекламния дискурс правото на съ-редно място в контекста на
медийно консолидираната единна речева среда, да потърсим
мирогледните му приноси било към „духа на народа” (В. фон
Хумболдт) или „нацията” (Й. Г. фон Хердер), било към „духа на
времето” (Е. Морен), но най-вече към „интегралността на
епохата” (П. Бурдийо), отдаваща единния си стилов, т.е. –
мирогледен, облик на всички речеви ракурси, изобразително и
тълкувателски насочени към нея.
Към твърде основателни подозрения в стилова
системност на епохата между войните отвеждат такива общи
места като, например, неоромантическият култ към мъртвата
любима и специалният медиен интерес през 30-те към един,
получил широка известност тогава, некрофилски жест на Х.
Гьоринг. Или като културполитическата доктрина „Heimatkunst”,
„Heimatfunk” и нейният почти симултанен стопански „превод” в
движението за „Родно производство” от 30-те. Или пък като
кризисният интерес към сензационни наративи и бумът на
лотарийните игри, организирани от браншови сдружения с
изключително широк обхват – от дружеството на журналистите,
та чак до сдружението на търговските пътуващи агенти...
Случайно съвпадение или не, но кризисната страст към
сензационно щастие е увенчана и от своя тематична филмова
апология със симптоматично заглавие „Лотарийният любовник”,
представена у нас в кинотеатър „Глория палас”...
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Няма да скрием изкушението да смятаме, че след първия
български задълбочен монографичен труд на Г. Господинов18,
потърсил фукоянска стилова системност в понякога театрално
враждебните, а друг път удивително колаборационистки
отношения между „поезия и медия” през 30-те и 40-те години на
ХХ век у нас, сме добавили някои поредни щрихи към общата
картина на онова, което вече, може би, е дошло време да бъде
назовано интегративна стилистика на времето.
Не кой знае колко отдавнашното предусещане за
необходимостта от такава интердисциплинна ориентация на
иначе традиционната в българския хуманитаристки контекст
стилистика е свързано преди всичко с името на проф. И.
Шишманов, пръв заговорил кой знае защо именно в края на 20-те
за интердисциплинна ориентация на хуманитаристиката чрез
социологизиране на присъщите ú познавателни подстъпи.19 След
дългата политическа кома на обещаващата родна социология
обаче, или поне на онази нейна европейски конвертируема част,
създадена на троянско наречие, анекдотичният контекст задълго
остана самотен в насъщната и неизкоренима дори чрез цензура
потребност да бъдат сублимирани изкушенията по тълкуване на
публичната системност чрез наказуемо нахлуване в минното поле
на алтернативния културен брандинг. Такова е, например,
шаржово-анекдотичното противопоставяне „Кока-кола/ Коканова” от началото на 60-те.20 Но, без да омаловажаваме

18

Г. Господинов. Поезия и медия. Кино, радио и реклама у Вапцаров и
поетите на 40-те години на ХХ век, С., 2005
19
И. Шишманов. Психосоциологичният метод в литературната история.
Нужда от една нова наука: литературна социология, С., 1928. Виж: И.
Радославов. Българска литература 1880–1930, 3-то доп. изд., С., 1992; Я.
Милчаков Социология на литературата, език и политика, С., 2001, с. 22;
А. Хранова. „Вулгарният социологизъм”, или за българските версии на
сталинската
интердисциплинарност.
В:
Соцреалистически
канон/Алтернативен канон. Официално и неофициално в българската
литература и култура между 1944 и 1989 г., кн.2, С., 2009, с. 121-122
20
Възстановеният по памет двустишен слоган гласи: „Америка се хвали
със свойта Кока-кола,/ България се слави със свойта Кока-нова”. Този
продукт на алтернативния културен брандинг се появи след големия

постиженията на политически лоялната културология от покъсния период на 80-те, позволила си остроумни прозрения
предимно в тематичния периметър на здравословния
конформизъм, едва взривно освободеният от 20 години насам
интерес към документите, към архивите на новото време се зае с
„археологическа”,
„етимологическа”
компенсация
на
представните „лакуни”, макар това по неизбежност да става чрез
рядко съчетание между постмодерна мирогледна еклектика и
ревниво съсредоточен в детайлите на историята драматично
възкръснал позитивизъм.
Вниманието ни към второто, третото и четвъртото
десетилетие на ХХ век в никакъв случай не се основава върху
некоректно предубеждение спрямо значимостта на рекламната
практика в българския медиен контекст отпреди този условен
период. Единственото монографично изследване у нас обаче
върху историята на рекламата през родното Възраждане21
успех на филма „Тютюн” (реж. Н. Корабов) в Кан през 1963 г. Андре
Мороа, председател на журито тогава, остава удивен от харизматичното
излъчване не Н. Коканова в ролята на Ирина. Рисунката, с която бе
комплектован слоганът, представляваше разпознаваема бутилка от
„Кока-кола”, прозопопейно снабдена с най-представителните женски
прелести. Така че „мисло-рисунката” провокираше асоциации и с Н.
Кόканова, чийто публичен образ бе мислен като алтернатива на
холивудската „империалистическа” иконография, и, същевременно, с
промишлената социновация „Нова кόла”, благодарение на чиито пък
алтайски животворни съставки продуктът на новата човеколюбива
индустрия би следвало да се възприеме като „жива вода”, победоносно
прелята върху гроба на вражеския „life style”-бранд. От този конкретен
контекст на опозитивния културен брандинг не бива да се изключва и
чешката „конска опера” („Lemonádový Jоe aneb Koňská opera”)
„Лимонаденият Джо” (1964, реж. О. Липски). Инвективата на
кинопародията беше насочена както срещу индустриално стереотипния
сюжетен хомеостат на холивудския уестърн, така и срещу
безалкохолната емблема на Холивуд, травестирана анаграмно в „Kola
Loka”.
21
Вж: И. Илчев. Рекламата през Възраждането, С., 1995. Интригуващи
страници на родната рекламна практика през Възраждането посвещава
Д. Доганов в известния си съавторски (с Ф. Палфи) компендиум по

показва, че рекламната практика, предхождаща стопанския
разцвет на индустриалното общество, вероятно заради слабата
конкуренция при предлагането на стоки и услуги през този, може
да се твърди, ембрионален период от конституирането на
рекламистката стилова норма у нас, има информационен
характер.22 Дълго време, чийто обхват, впрочем, може
приблизително да бъде постигнат чрез Вазовата сатирична
реакция спрямо пренасищането на нашия медиен ефир
(„Вестникар ли?”, 1900 г.), рекламата остава при своята
„възрожденска” тавтологична същност, по номинативната логика
на която тя не създава образи на рекламния предмет, а само го
обозначава или чрез иконична натурализация (А. А.
Реформатски), или чрез буквално назоваване от редупликативен
тип (например, референциалната пълнота в отношенията между
предмета на дейност в тенекиджийска работилница и
информационната табела, окачена върху нейната фасада
„Тенекиджийница”).
Заради периодизационния комфорт на краевековната
граница, толкова многозначително съвпаднала с осмислената
съпротива на народния поет Вазов срещу медийната агресия,
приемаме началото на ХХ век като приблизителен ориентир
спрямо формирането на ярко очертаните вече през 20-те и 30-те
години тенденции към медийно хомогенизиране на такива,
отчетливо обособени доскоро в публичните представи, социални
полета като стопанство и реклама, политика и пропаганда,
художествена култура и културен брандинг. Литературата „не
само” се държи като История23, като хроника на етноса в неговия
героико-мъченически опит, тя очевидно помни и баналното

реклама „Рекламата каквато е”, В., 1992. Виж също: Р. Дамянова.
Реклама/разгласа през Възраждането или появата на „очакващия” човек,
В: Сб. Модерността вчера и днес, С., 2003, с.145-159
22
И. Илчев, пак там, с. 164. Р. Дамянова въвежда понятието „предметнодемонстрираща реклама”, което напомня предпочетеното през 1933 г. от
А. А. Реформатски понятие „натурализация”. Виж: Р. Дамянова. Цит.
съч., с. 149
23
В: Цв., Ракьовски, Отвъд каноните, С.2001, с.10

всекидневие на неговата стопанска активност. Опрян върху
мощна медийна подкрепа, краевековният пазарен напор на
стоково-предметната агресия спрямо съвкупната ейдологическа
картина на публичния мироглед пледира дискурсивна
равнопоставеност сред традиционно звучащите браншови
сленгове, като се пресяга към яркия емфатически сценичен грим
на речевата експресия. Ако се доверим на сладкодумния свидетел
на епохата Х. Бръзицов, макар той да преценява тази формула
като „склерозирало остроумие”, хипотетичната „външна форма”
на „доиндустриалната” и „домасмедийна” информационна табела
„Тенекиджийница” би се преобразила през първите десетилетия
на новия ХХ век поне в „Тенекиджийница Тишина”...
Един от паралелните симптоми на начеващото уравняване
между втвърдено автономните познавателни представи, както се
случва, впрочем, със стоките в известния от 20-те „етажен
колониал” или пък в днешния „глобален супермаркет” (Д.
Сийбрук), може да бъде разчетен, на пръв поглед, в дефинитивно
неоперационалната рекламистка употреба от началото на века
„стопанска пропаганда”, фразеологичната стабилност на която
надживява дори институционализирането на рекламата в
началото на 20-те, за да съхрани своята номинативна актуалност
чак докъм средата на 40-те години. В този смисъл, почти
независимо от обстоятелството, че юридическото осмисляне на
рекламата обозначава публична зрялост по повод значимостта ú
като активен социален фактор, приемането на специален „Закон
за рекламата с правилник за прилагането му” през 1921 г.24 има
само ориентировъчна периодизационна стойност спрямо
конституцията на рекламната стилова норма и отчита по-скоро
масовизирането на социалната практика, подлежаща на
фискализиране, отколкото да отмерва растящите последствия от
въздействието ú върху актуалната речева картина на света.

24

Министерство на финансите. Закон за рекламата с Правилник за
прилагането му и окръжни №№ 7358 и 8592, С., Държавна печатница,
1921. Поместваме пълния текст на Закона и Правилника в приложение –
П.Ш.

Епигонски изостреният ехо-стилистичен усет на
рекламата от индустриалната епоха насам я сродява завинаги с
експликативната мода, чийто актуален авторитет, обичайно
прогласяван дотогава из висините на „кулата от слонова кост”,
след вестникарското и радио-възшествие се нуждае и от медийно
потвърждение на своята легитимност, която доста често оттогава
е
изключителен
медиен
приоритет.
Експликативният
употребителен престиж започва да проявява склонност към
„канонизация” далеч не само чрез нормативни представи за
стилова ценност, но, не на последно място, и чрез масовостта на
произносителния отзвук. Бързото познание за света, задължено
на медийните макрожанрови модели, скъсява диференциалните
отстояния между автономни
познавателни подходи,
разпознаваеми в непосредственото и нагледно съседство, именно
чрез архитектоничния допир25 между различните медийни
рубрики. В този смисъл медийната архитектонична структура
наподобява схематична, редуктивна карта на света (например,
постоянни медийни рубрики за политика, икономика, литература,
стопанство, крими, реклама, метеорология, кулинария, спорт,
любопитни факти и пр.), на познавателните подстъпи към
знанието за него, на подходящите да го вместят у себе си
жанровите форми, на оптималните експликации. Асоциативното
прехождане между тях обуславя както халюцинозното „шумящо
объркване” (У. Джеймс) в потока на колективното съзнание, така,
същевременно, увеличава познавателната скорост, повишава
интензивността на систематизиращите досетки по аналогия.
Често цитирано (В. Бенямин, М. Маклуън, С. Лаш) е шоковото
усещане и на А. Дьо Ламартин, и на Ш. Бодлер, и на С. Маларме
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Обособяваме думата „допир”, за да ú отдадем дължимото като на
важно понятие, използувано от М. Маклуън за изясняване на
хомологията между различните познавателни редове: „Припокриването
на резонантния интервал в смисъл „къде е действието” във всички
структури, били те химически, физически или социални, предполага
допир.” Виж: М. и Е. Маклуън. Закони на медиите. Новата наука, С.,
1995, с.102. Допълваме – този допир се осъществява чрез езика.

за конкурентната сила на вестника като първа проява на
масмедийното публично единение.
Дали вестникът ще бъде видян като „литература на
бъдещето”, както смятат в средата на 19 в. те, дали като
„Sekundenzeiger der Weltgeschichte”, както почти по същото време
го нарича А. Шопенхауер, или пък като почти автономна сила,
която налага и сваля правителства, както вдъхновено твърди в
началото на 20 в. журналистът у Ж. Клемансо, той провокира
онзи рецептивен прототип, който доста по-късно обуславя и
усещането за познавателно изоставане от затискащата
информативна
ескалация
на
същинските
масмедии.
Уплътняването на медийния ефир е един от онези масивни и
мимолетни „технологични пробиви”, които, по думите на М.
Маклуън, носят в самите себе си „вродено изоставяне” (и
изоставане – П. Ш.). Критиците на информационното общество
преценяват медийното познание като антитетично спрямо
епистемологичното, класификационно, таксономическо мислене
и, изобщо, спрямо нагласата към съзерцателност, която
неизменно
съпътствува
универсалното
(наука)
и
екзистенциалното (изкуство) познание в противовес на
емпиричното (медийно) „познание”. „Познанието за един ден”,
което те единодушно назовават медийната информация, и което,
лишено от последваща актуалност, се превръща в главен
аргумент на „rubbich theory” (М. Томпсън), може да бъде смятано
като познание на рефлекса (именно рефлекс, а не рефлексия),
като „познание в крачка”. Иначе казано, то може да бъде
преценено като познание в процеса на самата „мускулна”
активност, но само и изключително в модуса на профетичната
речева обсесия, преднамерено прицелена във видими
дефинитивни хипертрофии. Извън този модус обаче медиите,
особено чрез своите коментарни рубрики, продължават
необезпокоявано да изпълняват за голяма част от своята публика
както функции на познавателен компендиум, така, съвсем не на
последно място, дори на своего рода „бърза” (М. Арнолд), но, все
пак, литература. Самите пък журналисти нямат нищо против
саксонската традиция с думата writer да бъде назовавано и
тяхното поприще, посветено на тази „литературна” мимолетност,
лишена от присъщия на изкуството екзистенциален смисъл.

Хуманизирането на промишления брандинг, покрай усета
си към технологична иновативност, развива съзерцателно
търпение към стиловата инертност на речевите си експликации и
бързите, технологично предизвикани, промени у речево и
иконично възсъздаваните продукти като че ли се спъват в
консерватизма на техните рекламни, в същността си
художествени, образи. Индустриализирането пък на културния
брандинг, обратно на „аутистичната” художествена същност,
като че ли бърза да се открие в несекващи авангардни
експерименти, предпоставящи демонстративния му отказ от
дискредитиращо родство с художествената стилова традиция.
Невидимият пласт на идентификационните мотивации, твърде
сходно обуславящи както предпочитанията в обхвата на
стоковото потребление, така и естетическия избор, отдавна са
почти неразличимо събрани в един фокус, който е все едно дали
ще назовем с брандинговото понятие „метод на споделеното
убеждение” или пък с хуманитаристкото понятие „стилов канон”.
Както впрочем, независимо от произведения от нея културен шок
у нас през 20-те, естетизацията на машината, оспорила правата на
традиционния обект за любовно преклонение, обезсмисля
анахроничната противопоставеност на техника и изкуство, за да
открие примирието между тях в позабравената етимология на
старогръцката дума τεχνέ...26
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М. и Е. Маклуън експлоатират доктриналната старогръцка дума за
целите на своята „медийна поетика” така: „От етимологията на
технология се вижда, че семейството разтяга индивида, тъй като
гръцката дума за изкуство (техне) и за дете (технон) имат общ корен.
Технологиите са мозъчните деца на изразяването на лявото
полукълбо...” Виж: М. и Е. Маклуън. Закони на медиите. Новата наука,
С., 1995, с.119.

І. Иконичен или речеви образ? „Чудесното”
зачатие на новата медийна дилема в класичната
утроба на 1910-та
Изчерпило със скандалната помощ на Хърбърт Уелс
(„Война на световете”, 1897) голяма част от рекапитулативния си
ресурс на самата граница между вековете, „суеверното”
човечество активира своята склонност към равносметки още
веднъж и в края на първата кръгла годишнина от настъпването на
новия ХХ век. Тогава, през 1910 г., за пореден път перманентното
му усещане за историческа вина „откровенически” се самобичува
с очакване на апокалиптично нравствено възмездие. Даже
сциентистката прогноза, сравнима с късното религиозно
„проглеждане” на А. Айнщайн („Наука и религия”, 1940), свързва
нравствения фатализъм със свръхконкретно датирана прогноза за
настъпването на Страшния съд – 18.05.1910 г.
Както е известно оттогава, човечеството се разминава с
прокобеното от Х. Уелс и астрономите изкупление. Известно
усещане за обвързаност и съизмеримост между очаквания
свършек на света и невъзстановими загуби за световната култура
създава смъртта през същата година както на най-великия
романист – Л. Н. Толстой, така и на най-великия балетмайстор –
М. Петипа, чието присъствие на сцената общоприето се
обозначава с понятие, обичайно обслужващо представите ни за
макроцикличен порядък – „епохата на Петипа”. За разлика обаче
от „спасеното” земно човечество, макар и с високата цена на
такива културни изкупления, „инопланетният” (както често
исторически
се
оказва)
български
народ
преживява
„възмездието” поразително сетивно. Трескавото му очакване на
последния земен ден (18.05.1910) се оказва репортажно
потвърдено в широко обобществен медиен разказ за русенската
„кървава сватба” по Сирни заговезни (28.02.1910).27

27

Виж: Н. Ненов. „Злокобната” любов на Саафет и Юрдан или
„кървавата баня” в Русе. В: Годишник на Етнографския музей –
Пловдив, 1998, Пловдив, с.146-151

Съдържащо се в родното кърваво календарно съвпадение
между Апокалипсис и Всеопрощение, знамението, възкресило
незабравеното все още съдбовно пророчество на Мартин Задека,
сключва здраво във фаталистична логика безликия атавистичен
ужас от приближаващия край на света и обрасналата с конкретни
прелюбопитни детайли мултиетническа любовна трагедия.
Нейният мелодраматичен ресурс (сензационен разноверски
сърдечен сюжет, подобен на „Омер и Меримка”; характерен
романтически повествователен мотив „смърт и сватба”, например
- „Стоян и Рада”: „кога си мене изнасят / тебе да си венчават...” и
пр.) привлича задружна медийна агресия, която чрез
илюстровани карти, вестникарски репортажи, политически
отзиви и фолклорна лиро-епическа отзивчивост28
превръща
личната трагедия на Саафет и Юрдан в едно от първите
знаменити постижения на родния „медиен реализъм”, почти
опиянен тогава от новоизнамерената способност да легитимира
събитията чрез утриращо преекспониране, да извайва релефа на
техния публичен отзвук, дори, най-накрая, селективно да
преценява дали те са се случили изобщо...
Без да настояваме за непременно непосредствена връзка
между съвкупния медийно-нагледен ефект от тиражирането на
злокобната мелодраматична история и „литературната 1910-та”,
би било несправедливо да не споменем, че в активно символните
граници на междувековието и неговия първи „юбилей”
литературата е трайно обхваната както от вълнения по трескави
равносметки на не толкова отдавнашната си нова история, така и
от съмнения по повод медийно-реторическата убеждаваща мощ
на словесната дескрипция. Несъмнен знак за тези колебания личи
в симптоматичните имена на важни периодични издания от това
време като „Илюстрация Светлина” и „Художник”, където
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Н. Ненов. Русенската „кървава сватба” по Сирни заговезни. Власт и
фолклор в нова България през 1910 г. В: Литернет, 2006, 21.02;
Медийното внимание към този сюжет а,ла Шантеклер продължава и
днес в съвсем скорошния филм на С. Командарев „Русенската кървава
сватба”, чиято премиера в Русе бе посветена на 100-годишнината от
знаменитата любовна трагедия.

визуалната норма на т. нар. „фотографски възстановки”29,
популярни след Освобождението, бива модифицирана във
„формат”, сходен с днешните представи за аргументативна
нагледност.
Не изостава по своя медиен нерв и не твърде класичният
случай с класика Вазов, който при типографската подготовка на
романа „Под игото” (1894) преживява лично колебанията на
публичната визуална норма и взема илюстративно решение,
превърнало го в пионер на формиращата се нова мяра в
аргументативната съотнесимост между икона и реч:
фотоилюстрациите към романа представят сцени, разиграни от
професионални актьори, а сцените са режисирани от...самия
Вазов.30 Дали основателната претенция на романа да се превърне
в най-репрезентативна равносметка на историческия ни опит от
близкото героическо минало не се усеща от Патриарха като
недостатъчна без специфичните похвати за медийно
потвърждение на иначе все още свежи картини в спомените на
живи очевидци? Дали в навечерието на новия век не се изпитват
съмнения изобщо към истинността на речевото изображение,
изведено извън системата на специализираните медийни способи
за игрова, симулативна „верификация”? Дали услужливият
медиен наглед не се оказва вече по-достоверен очевидец от който
и да е непосредствен, макар и сляп свидетел като дядо Йоцо?
Подобна практическа суетня при решаването на този
въпрос съпътствува и по-сетнешните затруднения на П. П.
Славейков да намери подходящ илюстратор за своята
антологична мистификация „На острова на блажените” (1910).
Известен вече като автор на столичния герб (1900) и на първите
екслибриси у нас, поместени в романа на А. Протич „Ева” (1907),
художникът-декоратор Харалампи Тачев за втори пореден път,
след „Сън за щастие” (1906), предоставя неуместни, според П. П.

29

Виж, напр.: П. Боев. Фотографското изкуство в България (1856-1944),
С., 1983, с.82
30
Виж: А. Василиев. Първите илюстрации на „Под игото”. В:
Литературен фронт, бр. 20 от 13.05.1976

Славейков, рисунки.31 Ако за лирическите Stimmungsbild-ове от
подобрената версия на „Момини сълзи” илюстрациите са били
по-скоро необходими като маниерно сецесионно-декоративистко
разточителство, без каквото П. П. Славейков все пак минава, за
агресивната мистификационна игра на антологията му от 1910 г.
репортажната прилика между подставените в нея „автори” и
техните реални физически прототипи е вече насъщна потребност.
Тя се оказва удовлетворена чрез посредството на С. Чилингиров,
който препоръчва на П. П. Славейков младия български
импресионист Н. Петров, учил художество при майсторите на
„репортажното” изображение Я. Вешин и И. Мърквичка.
Впоследствие дискусионната слава на знаменитата
антологична
мистификация
убедително
легитимира
аргументативната стойност на нейните илюстративни нагледи,
самонадеяно надмогнали откровената и дръзка „лъжовност” на
самия проект. Като единствен „недостатък” на този,
аргументативно все още не съвсем пълен, медийно-литературен
успех може да бъде посочен автономният статут на икона и реч,
персонализирани в отделните фигури на писател и художник.
„Несъвършенството” се оказва преодоляно в практиката на онова
странно, но ярко съцветие от художници-версификатори, чиято
физическа неделимост ги представя метафорично убедително и
като родни предвестници на импортната авангардистка доктрина
Gesamtkunstwerk, и, същевременно, като „говорители” на
бленуваната от П. П. Славейков аргументативна типографска
органика между реч, шрифт и иконични изображения32,
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Виж: Р. Маринска. Никола Петров в кръга на Пенчо Славейков: нов
поглед към скиците на художника в „На острова на блажените”. В:
Проблеми на изкуството, 1992, бр. 3-4, с.41; П. Трендафилов. „Стари” и
„млади” в „Българска антология” на Димитър Подвързачов и Димчо
Дебелянов. В: Литературен свят: http://geom-bg.com/?p=4828. В текста
на П. Трендафилов е предоставена по-изчерпателна библиографска
информация.
32
Б. Пенев. Дневник, С., 1973, с.156

убедително усвоена в предстоящото литературно-медийно
сътрудничество през второто и третото десетилетие.33
Заченат в близката предистория на „Българан” предимно
чрез „двуфункционалното” перо на А. Божинов, медийно
въздействуващият синтез между слово и изображение се
разпознава твърде отчетливо в една симптоматична пародийноконкурентна острота, с която Чудомир, вероятно мотивиран от
подобното „двойно” естетическо „изповедание” на Сирак
Скитник, посреща не особено успешния му епигонскосимволистичен натуристки образец в стихове „Лили”.
Лилú
Лилú! – дихание на лилии, пробудени от химна на
докоснати струнú...
най-хубава мечта на жаждущий поет.
Лилú! – сияние на млечен път сред тихи тъмнини...
на пролетта най-милвания цвет...
Лилú! – о, янтарнопрозрачен плод, притулен в обвиснали
лози...
Вълшебно отражение на лилия в смарагдови води...
Лилú! – страхлива бяла чайка, докоснала водите
на пурпурно море – незнайна отлетяла...
Лилú! Лилú! – царица на мечтите –
най-хубав сън през утрина, отдавна потъмняла...
(Из „Изповеди”, 1910)

33

Достатъчно е да споменем умната и все още не загубила актуалност
статия на Ч. Мутафов „Шрифт” (1925), както и непосредствени
практически потвърждения на нейните изводи: например, влязлото в
активно културно обращение понятие „багрянински шрифт”; ясния
възглед на В. Василев на всяка страница да се гледа като на картинна
рамка (Виж: Б. Димитрова, Й. Василев. Дни черни и бели, С., 1993,
с.272), като на кадър с автономна композиция – допълваме ние;
прецизния надзор, упражняван от Йовков върху типографския облик на
собствените му книги и пр.

Публикуван в дебютната поетическа книга на С. Скитник
„Изповеди” (1910), този аналог на „картините” му в стихове
(например, „Зимни акварели”) предизвиква безпощадния
шегобиец Чудомир не само да се пробва в попрището на
версификационния натуризъм (например, стихотворението му
„Юлий” с
иронично подзаглавно жанрово доуточнение
„Акварел, тук-там и гваш”, за съжаление - недатирано), но да се
противопостави в адресираната към „Лили” своя пародия и на
самия й автор, чийто „безприютнически” псевдоним Сирак
Скитник34 той епатиращо атакува със стилово съредната маска
Максим Гладний.35 Тъкмо пародийната травестия на Чудомир
приемаме за надежден гарант, че иронично преосмислената от
него тенденция към рисуване в стихове, като симптом на
разколебаната визуална норма в края на първото десетилетие на
ХХ в., е вече ясно очертана.
Сирак Скитник
(Пародия)
Лили! - Дихание на лилии, на чесън и мезета,
и кисели краставици, нарязани на търкалета.
Лили! – Диндири-миндири, млечен път и шосе от гевреци,
и аз самин по него – с желти беневреци.
Лили! – И бръмбари нервозни пълзят из тревата.
Лили! – Не в тревата, а на мен в главата!
(„Барабан”, бр. 121 от 29.05.1911, с.3,
псевдоним Максим Гладний)

34

Дечко Узунов, например, припомня как бащата на С. Скитник реагира
по повод дискредитиращия фамилията „обиден” псевдоним: „При жив
баща да се пише Сирак!”, Виж: Б. Димитрова, Й. Василев. Дни черни и
бели, С., 1993, с. 184
35
Любопитна саркастична производна на същия псевдоним Чудомир
по-късно атрибутира и към А. Каралийчев, когото назовава Множко
Гладний. Към този детайл ни насочи колегата Я. Милчаков, чиято
заслуга за предприетото цялостно издание на творчеството на великия
казанлъшки зевзек многократно надхвърля ангажимента му към
предговора.

Само две години по-късно Чудомир ще включи в състава
на версификационна конструкция, с почти равноценен статут на
стихови допълнения, четири илюстративни рисунки, чиято
дейктическа функция не е разчетена на задължително
вербализиране. За разлика от подозрително остроумни самоцелни
контаминации като популярните днес ризоматични изписвания:
„5ко” или „4you” (с произносителна стойност [петко] и [for you])
или пък метрически и модално оправданите игрословици на Змей
Горянин от 30-те (например, „И мечтаеше, че може / някой ден да
се обади / глас разнежено тревожен – / както в старите балади; /
може би да позвъни / № 30-0-3...”, „Черна песен”) , те нямат
отношение към тактовата схема, а изпълняват чисто иконична
роля с облекчено предназначение единствено на сетивен наглед.
Злободневка
Времето се начумери,
студ сковал ме на подкова.
Всеки гледа да намери
ил, такова: …(изображение на печка – бел. П.Ш.)
ил, такова: …(изображение на жена – бел. П.Ш.)
Ту в Виена, ту във Пеща –
само царят труд не сеща,
а във пози той застава:
ту такава: …(изображение на Фердинанд в лакейски
поклон – бел. П.Ш.)
ту такава: …(изображение на Фердинанд „надупен” –
бел. П.Ш.)
(...)
(„Барабан”, бр.215 от 10.11.1913, с.2; псевдоним Фанфан)
На практика, Чудомир чрез нарочния си натуристки
колаж оголва сетивен дейксис, вербално постижим само чрез тъй
наречения от П. Рикьор „чувствителен момент на метафората”36.

36

Разбира се, първите две Чудомирови илюстрации, изобразяващи
„печка” и „жена”, подлежат на хипотетично вербализиране в приемливо

По-късно продуктивното шеговито досещане ще бъде
разточително разнообразено от „вечния” българановец Р.
Алексиев, който в битността си вече на „щурец” борави еднакво
виртуозно и с четка, и с перо и който, в постоянен недостиг на
време, ще потвърди инертността на визуалната норма, според
която репортажната аргументативност на рисунката дублира
фотографската ноема, разбирана от Р. Барт като „сертификат за
присъствие”.37
В началото обаче на последователната публична
потребност от иконична нагледност на словото, „ощетено” в
своята референциална същност „да поставя пред очите”
(Аристотел, Р. Якобсон), стоят натуристките ескизи в стихове,
едни от първите сред които у нас принадлежат на художникаверсификатор С. Скитник. Същевременно, те принадлежат и на

краестишно съзвучие. Ако се доверим на стиловото му
предразположение към тарикатски жаргонизми, бихме предположили с
твърде висока вероятност паронимна рима с произносителна стойност
„печка - пичка”, но, за наше разочарование, зададената римна схема не
допуска подобно евфонично своеволие...
37
Р. Барт. Camera lusida. Комментарий к фотографии, М., 1997, с.130.
Макар и обичайна вече през второто десетилетие на ХХ в.,
журналистическата практика словесният разказ да бъде фотографски
потвърден допуска отклонения главно по технологични причини (липса
на способи за транслация на изображенията), поради които събитията
все още „изпреварват” медийната реакция. Приемливата норма за
журналистическо закъснение е около два дни. В случаите, когато е
невъзможно прилагането на фотоаргумент, неговите функции поема, без
каквато и да е рецептивна съпротива, фикционално изображение,
стремящо се към свидетелска обективност. Този статут на обществения
комуникативен „договор” има и допълнителни последствия. Той
регламентира обичайната тогава медийна кадрова практика, която, за
целите на репортажната оперативност, предвижда щатовете на
фотограф и художник да бъдат заемани от един и същи сътрудник. Виж:
О. Спасов. Фотографията в медиите: исторически реконструкции. (От
Възраждането до късния социализъм), В: Социологически проблеми,
2001, № 3-4, с.174. Фигурата на, така да се каже, „човека-вестник” Р.
Алексиев е едно от последните блестящи потвърждения на тази
доказателна взаимозаменимост.

1910-та, годината, богата на толкова наситен рекапитулативен
патос. И П. Яворов, и И. Вазов, и П. П. Славейков, и С. Радев, и
Й. Маринополски, и Д. Подвързачов с Д. Дебелянов представят
своите опити за равносметка, амбициозно разпрострени в широк
обхват – от личния до националния антологичен лирически
„отчет”, през опитите за обобщение на металитературната
традиция, та чак до частните лиро-епически ракурси към
историческото минало, както и до мемоарния монумент на
текущата история... И всеки от тези опити за равносметка ще се
окаже донякъде изкушен да пресегне по свой начин към
„окончателната” аргументативност на медийната обективация, да
се обозначи чрез нея като „последна дума”.
***
Вероятна проекция на душата му, „сложена на много
акорди”,38 или ранно свидетелство за неговия широк естетически
профил, очертан тъкмо чрез посредничеството на петербургския
художествен авангард от началото на ХХ век, художникът С.
Скитник посвещава първата си значима критическа заявка на...
поезията. В тази статия той симптоматично окачествява една от
лирическите миниатюри на П. П. Славейков като „чист акварел с
чисти бои”.39 Година по-късно, през 1911 г., Владимир Минев
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Редакторски некролог на сп. „Златорог”. В: Златорог, 1943, кн.3, с.9798, с.97
39
С. Скитник. Пенчо Славейков. В: Демократически преглед, 1910, кн.4,
с.424-440, с.440. Пряко указание за мощната все още връзка между С.
Скитник и атмосферата на сп. „Мир искусства”, трансформирало се в
края на първото десетилетие в „Аполлон”, е обстоятелството, че
младият критик намира за уместно да изясни под черта: „Тая статия в
малко по-други контури (курсив – П.Ш.) е писана за руския журнал
„Славянскія известія”. Поднисам я на българския читател в същия вид,
защото той едва ли повече от руския е познат със Славейкова.” (Пак
там, с.424) Всъщност, както твърди впоследствие Н. Балкански, С.
Скитник, воден от постоянна носталгия по естетически пълнокръвната
конфигурираност на руската бохема, винаги ще смята престоя си в
родината само като „временно завръщане”: „-Да, аз винаги се надявах,

свидетелствува как, модифицирайки известната Лесингова
формулировка за „границите между живописта и поезията”,
Сирак Скитник се е вълнувал от въпроса „защо на поета се дава
такава свобода в израза на неговата мисъл, а на живописецахудожник – не? ... Защо поетът може да каже: понесоха се вълни
(курс. мой – П.Ш.) с бисер, разсипан по тях..., а живописецът
трябва да рисува проста вълна? Защо и той да не нарисува бисера
по гребена на вълната?”40 И като че ли за да легитимира
окончателно трайността на интереса си към този теоретически
въпрос, поетът-художник пише стихотворение с едноименно
заглавие „Вълни”, публикувано както в представителната
„Българска антология...” (1910 г.) на Д. Подвързачов и Д.
Дебелянов, така и в единствената му лирическа сбирка
„Изповеди” (1910 г.).
Известни съмнения относно умисъла на предполагаемата
от нас екстраполативна апробация буди отсъствието във „Вълни”
на споменатия „бисер върху гребена на вълната”, подменен някак
произволно с прозопопейни метафори, отмерени в отчетлив 4стъпен амфибрахий: „...и страстно вълните прегръщат се, стенат, /
и ярко се смеят, и тихо си шепнат...” Независимо обаче от
„разочароващата” непълнота в съвпадението между мета- и
поетическа рефлексия в този хипотетичен „микроисторически”
сюжет, тенденцията у Сирак Скитник към
функционално
сближение, даже синтез между иконическо и речево
изображение, е очевидно дълбоко промислена, а впоследствие разчетена и разпозната от Вл. Минев в споменатия отзивимпресия. Там за пръв път, без, разбира се, да използува тази
формулировка, критикът прави наблюдения, внушаващи
представата за странната, идваща като че ли от петербургското
ателие на Леон Израилевич Бакст, етюдна изобразителност в

че ще се върна отново в Русия, - разправяше често Сиракът.” (Н.
Балкански. Сирак Скитник и новата ни живопис. В: Златорог, 1943, кн.3,
с.99-101, с.100)
40
Минев, Вл. Поезията на Сирак-Скитника. В: Пряпорец, 1911, от
бр.226 от 11 окт. до бр.229 от 14 окт.

стиховете на академично образования млад художник, чиято
живопис назовава „преддверие към самата поезия”.41
Дори независимо от това, че по-нататъшното развитие в
творческата кариера на Сирак Скитник, обратно на този
поприбързан извод, сочи категорична доминация на живописта
спрямо поезията (с едно малко по обем, но значимо изключение в
антологията на Дерижан от 1922 г.), последващите оценки за
фигурата му, ако се абстрахираме от унищожителния отзив на Вл.
Василев в „Пантеисти и маниаци”42, се обединяват все около
главната преценка на Вл. Минев, че той „смесва и двата отрасъла
на изкуството”.43 Така например, в най-недвусмислената от тях С.
Станчев подкрепя тезата, че Сирак Скитник „мисли като
художник и рисува като поет”, дори с белетристичен аргумент:
„...от Ван Гог или Бакст взе бои за палитрата си, а от Блок и
Балмонт взе тонове за чувствата си...”44
Споделяйки естетските предубеждения на Св. Игов45 и
неговия знаменит предтеча В. Василев към лириката на Сирак
Скитник, би било несправедливо да не посочим, че единната
критическа констатация за етюдната изобразителност в
„Изповеди” има твърде очевидни формални основания, които,
макар да не повлияват пристрастието у правно мотивирания
ревнител на оценъчната норма, успяват някак свръх съпротивата
му да се внедрят фразеологично дори в неговата меродавна
критическа реч. И струпването на епитети, даже още понепростително – насилственото им обединяване в „двудумия”46,
повишаващи изобразителната плътност на назоваванията... И
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Вл. Минев, цит. съч.
Вл. Василев. Пантеисти и маниаци. Демократически преглед, 1912,
кн.1; Цитираме по варианта, поместен в: В. Василев. Студии, статии,
полемики. С., 1992, с.315-328
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Вл. Минев, цит. съч.
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Ст. Станчев. Сирак Скитник в борба с шаблона. В: Златорот, 1943,
кн.3, с.110-113, с.110.
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Св. Игов. Поетът Сирак Скитник. В: Сирак Скитник. Изповеди, С.,
1994
46
В. Василев, цит. съч., с. 323
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маниерните, окачествени като нещо „по-тъмно и от самите
тъмнини”, „мъгли от тъмнина” (предизвикали, впрочем,
претенциите и на А. Гечев), които все още предстои да
метаморфозират в колористко пристрастие към сребърните и
оловносиви нюанси47, подобно на „виолетните висини на
мисълта”и, изобщо – на „тъмновиолетовия ефект”48, който още
след първата изложба на художника в състава на Дружеството на
Южнобългарските художници (1913 г.) ще бъде сочен като негов
разпознаваем стилов идентификатор (така мислят Н. Балкански,
Н. Мавродинов, А. Протич, В. Полянов и пр.)49... И „тия дебели
пластове бои, с които някоя ръка на варвар зацапа платното”50,
потвърдили правото си на живот през 20-те години на ХХ век
както в стилово монолитната експресионистична техника за
нанасяне на маслото, така и в разбирането на Сирак Скитник за
примитивизма като за синоним на автентично племенното... И,
може би, недовидения Рьорихов пантеизъм, предизвикал гнева на
критика пред онази потресаваща „разлика между физическия и
космически поглед, т.е. между простия поетически символ и
космически безсмисленото”51, която по-късно вдъхновява
художника да приветствува изложбата на „аеропланни
фотографически снимки” (1927 г.) заради техния изненадващ
ракурс, носещ „тръпната новост на нови изживявания”52 ...
Всички тези „Изповед”-ни фразеологични провокации
към уютно прислонилата ги критическа филипика на В. Василев я
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По повод изложбата на С. Скитник от 1935 г., онасловена „Скици и
впечатления от Гърция”, Н. Мавродинов прави извод за доминацията на
„маслинено зелени[те] и бисерно сиви (курсив – П.Ш.) бои” в неговите
„фини картини”. (Н. Мавродинов. Изложбата на Сирак Скитник. Скици
и впечатления от Гърция. В: Лик, 27.03.1935)
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В. Василев, цит. съч., с.323
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Виж, напр., В. Полянов, който съзира твърде много виолетово в
„цветните парцали”, подхвърлени от С. Скитник. (В. Полянов. В
изложбата на Сирак Скитник. В: Слово, 21.10.1933)
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В. Василев, цит. съч., с.327
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Сирак Скитник. Изложбата на българския аероклуб. В: Слово,
16.02.1927

превръщат в едва ли не най-проникновеното, макар и мотивирано
от естетически гняв, прорицание за последващата творческа
съдба на Сирак Скитник. А скъпернически процедената симпатия
към четвърта част от, може би, най- „художническото”
стихотворение „Зимни акварели” звучи като сигурен залог, че
тези „мънички акварели, зимни импресийки, в които пейзажната
живост достига най-силна поетическа експресия”53, все някога ще
изпълнят интуитивно предусетената си от критика функция на
своего рода предварителни ескизи за живописни изображения
като все още предстоящите „Скреж”, „Градски ъгъл в София” или
„Зимен пейзаж с ограда”...
Впрочем, макар изкусителното синтактичноасиндетонно подобие между „Зимни акварели” (Степ. Лес. И
стълпове
дим.//
И
път:
пустинен
нелюдим.)
и
контрапредикативността на придобилата моделна значимост за
акмеизма блоковска елиптична конструкция „Ночь, улица,
фонарь, аптека...” („Пляска смерти” 1914 г.) да е предварително
обезсмислено като подозрение за реминисцентност поради
известното „закъснение” на Блок, все пак то отвежда във вярна
посока, чийто последен „сребърен” маяк, сп. „Аполон”, се оказва
привлекателен
ориентир
както
за
петербургското
„мироизкуственическо” обкръжение на Сирак Скитник, така и за
един от неговите редактори - Инокентий Аненски – посмъртно
общопризнатия предтеча на „предметниците”. И ако неговата
„кутия”, по-известна като „Кипарисовый ларец” (1910 г.), е
смятана от Анна Ахматова за своего рода Гоголев „Шинел”,
изпод който „излиза” социологоподобният интерес на акмеизма
към вещта, би било твърде предпоставено да мислим младия и
възприемчив „гълтач на пространства” (С. Скитник) извън
модния художествен контекст, обявил, според думите на Н.
Гумильов, името на И. Аненски за свое „Утре”54. Подходяща
илюстрация към констатацията на В. Брюсов, че „той (И.
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В. Василев, цит. съч., с.326
Н. Гумилев. Иннокентий Анненский. Кипарисовый ларец. Вторая
книга стихов (посмертная). К-во „Гриф”. 1910. В: Аполлон, 1910, №6,
с.57-59, с.57.
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Аненски – бел. П.Ш.) мисли по странни аналогии, установяващи
връзка между предмети, на пръв поглед, напълно разнородни”55, е
един великолепен „натуристки” образец от печално закъснялата
втора Вечер. Зеленая детская
С низким ее потолком.
Скучная книга немецкая.
Няня в очках и с чулком.
(Из „Сестре”)
Предвзето непредикативно и уподобяващо репортажнофотографската ноема на хайку (Р. Барт), това очевидно
екфразисно
четиристишие
може да бъде разчетено и като
план-„зарисовка” (русизмът е
умишлено предпочетен) за
живописно изображение на
домашен интериор (например,
защо не и на картината с
преобладаващо зелени цветове
„Интериор” на С. Скитник от
около 1910 г. ?).
Тъкмо
предвзето
назоваващата
лирическа
дескрипция ще провокира покъсно задокеанския издател на
А. Ахматова Г. Струве да
хиперболизира, че нейните
стихове са еднакво подходящи
както
за съставянето на пълен
С. Скитник „Интериор”,
метеорологичен
календар по
ок. 1910 г.
тях56, така и да бъдат успешно
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В. Брюсов. Кипарисовый ларец. В: Русская мысль, 1910, №6, с.13-14,
с.13
56
Удивително сходство откриваме в ироничната оценка на В. Василев
за „Изповеди” на С. Скитник: „За пълнота на пантеистическото
самочувство дадени са мотиви и от четиритях годишни времена –

нарисувани - подобно, впрочем, на самата им авторка, приела по
време на своето сватбено пътешествие в Париж през същата 1910
г. ролята на вълнуващ модел за гениалните 16 портретни скици
на А. Модилиани...
Макар и документирано в спомените на съвременници за
него57, твърде смелото, на пръв поглед, обвързване между С.
Скитник и мисловния контекст на аполоновското предчувствие за
естетическата изкусителност на делника в неговата битова
конкретност не би изглеждало толкова рисковано от ракурса на
едно съвпадение. В своята програмна статия „За съвременния
лиризъм”, публикувана в първия брой на сп. „Аполон”, И.
Аненски избира „Монна Ванна” (1902 г.) на Морис [Маврикий,
според И. А.] Метерлинк като метафора на преодолените „нежни
лирни (не лирически – бел. П.Ш.) докосвания”58 на
самодостатъчния
символизъм.
Осъществен
под
административното покровителство на тогавашния директор В.
Василев, режисьорският и сценографски дебют на С. Скитник
през 1923 г. (15.11.1923 г.) в Народния театър59 е свързан тъкмо с
този драматургичен текст, фразеологизирал се впоследствие като
синоним дори на авангардната битова мода. Така поне сочи една
доста късна употреба от 1934 г., съхранила в своята
консервативна памет проглеждането на Метерлинковата героиня
към света на околните като „евристично-екзистенционално”
постигане на... новата пудра „Жаки”...

пролет, лято, есен и зима. Има и пето годишно време – предпролети.” В.
Василев. Цит.съч., с. 327
57
Ненко Балкански, например, казва: „Той е носил в душата си всичко
онова, което беше направил от него един сътрудник на „Аполон”. Виж:
Н. Балкански. Сирак Скитник и новата ни живопис. В: Златорог, 1943,
кн.3, с.99-101, с.99.
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И. Анненский. О современном лиризме. Аполлон, 1909, №1, с.12-42,
с.12
59
Виж: В. Василев. Сирак Скитник – човек на театъра. В: Златорог,
1943, кн.3,с.102-104; Д. Габе. Монна Ванна. В: Златорог, 1923,
кн.9,с.572-574; К. Николова. Преди 80 години – режисьорският дебют
на Сирак Скитник в Народния театър. В: Литературен вестник, 2003,
бр.1 от 08.01

(„Слово”, 19.02.1934)
Преодоляването на пантеистическото символистично
визионерство в българската художествена култура Н.
Мавродинов, в една своя ретроспективна статия от 1935 г.,
вменява на „духа на времето”, наложил се „несъмнено еднакво
върху литература и живопис”.60 Уместно перифразирайки
известната Хердерова формулировка за „духа на нацията”, но
този път адресирана към социологически интересната пълнота и
интегрална монолитност на епохата, детерминираща нейното
стилово единство, изкуствоведът, известен със своята
проникновеност и критическа интуиция, въвежда в обращение
понятието „паралелизъм между всички духовни прояви”61, като
че ли за да предскаже все още предстоящия взрив на
социологическия интерес към общите картини на времето (im
Überblick), в името на чието критическо описание ще бъдат
окончателно размити и преодолени не само границите между
живопис и поезия, но и между всички традиционно обособени
60
61

Н. Мавродинов. Литература и живопис. В: Лик, 1935, 13.02.
Пак там

познавателни периметри и спецификаторски присъщите им
дискурси.
Към приблизителния край на „бел епок”-а, когато се
появяват словесните етюдни „зарисовки” на С. Скитник,
напомнящи планове за живописни изображения, подобно на онзи
почти квалификационен ескиз от последното амфибрахическо
четиристишие „В дванайсетия (кобен? – П.Ш.) час”:
Часовник повиснал безстрастно вещае
на всички надежди жестокия край...
Из тъмния ъгъл мъгливо сияе
небрежно повиснала спяща ръка.,
все още неособено последователното медийно сдвояване между
иконически и речеви образ се извършва главно върху
типографската територия на уникалното сп. „Илюстрация
Светлина”, на редактираното от А. Балабанов сп. „Художник”,
където той открива своето ново амплоа на художествен и
фотокритик, както, не на последно място, и на вестник
„Българан” (1904-1909 г.). Именно върху страниците на този
малък по обем и много голям по своята „несериозност” вестник
А. Божинов узаконява медийната норма, извън която
впоследствие реторическата аргументативност нито на
иконическо изображение, нито на словесна дескрипция няма да
бъде повече възприемана за състоятелна, освен в произтичащата
от тяхното знаковото естество задължителна съвместимост и
взаимодопълнителност.
Къде другаде, освен в илюстрацията, чиято жанрова
„приложност” е съдбовно предопределена от нейното
прагматично предназначение на иконичен аргумент към словото,
може най-уместно да бъде потърсена историческата динамика в
отношенията между икона и реч? Къде другаде, освен в
„политическата” рожба на вестника – карикатурата, може да бъде
потърсена възходящата аргументативност на тяхното съдействие?
Къде другаде, освен в практиката на журналистическото
репортажно документиране или, съвсем не на последно място, в
развихрилата се реторическа експанзия на рекламната, т.е.
„стопанска
пропаганда”,
могат
да
бъдат
намирани
„микроисториите”,
потвърждаващи
тяхната
солидарно
произведена нагледност?

В
умозрителното
отстояние
между
„нямата”
митостроителна графика на младия тогава художник Н. Петров,
илюстрирал през 1910 г. Пенчо Славейковата антологична
мистификация „На острова на блажените”, през тъй наречените
„мисло-рисунки” на И. Бешков62, в които реч и контур се
обслужват смислово така органично, че, взети поотделно, те не
надхвърлят елиптичния абсурд на изваден от присъщия му
комуникативен контекст знак, та чак до българановския по
произхода си шарж и рекламния плакат, където двуплановият
синтез и латентна взаимообратимост между икона и реч добива
стойност на блестящо остроумие, са разположени различни по
степен
на
сплавеност
хипостази
на
историческото
взаимодействие между тях.
Постъпателно проясняващата се през второто и третото
десетилетие на ХХ век отчетливост на този процес излъчва
художника-поет С. Скитник като един от неговите основни герои
и почти институционализирани „администратори”, заедно с Ч.
Мутафов, разбира се, ако се съди по едно парижко писмо на В.
Стоилов от края на 20-те, в което той твърди, че е по-вероятно
„да стане нещо в Париж, отколкото в София, дето цари (курсив –
П.Ш.) Сирака и Чавдар Мутафов”. Изненадващо изплъзнали се
изпод обичайно зоркото критическо око на В. Василев, странните
„скитнически” брожения на „лирното” слово към живописната
видимост на платното потвърждават своята прогностична
валидност в един, иначе отдавна традиционализиран,
инициационен акт. В началото на 20-те С. Скитник, заедно с Н.
Лилиев и В. Василев, става литературен кръстник на найзначимата ни далеч не само през третото и четвъртото
десетилетие на века поетеса, чийто новоприсвоен, недвусмислено
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Виж: И. Александрова. Горещо червено. В: Литературен вестник,
бр.36 от 06.11.2002; Подобно наблюдение върху карикатурите на А.
Божинов, без да ги нарича „мисло-рисунки”, но с подразбиращо се
сходство във възгледа за тяхната специфика, прави още през 1924 г. С.
Скитник в „Златорог”. Виж: С. Скитник. Александър Божинов и нашата
карикатура. За 25-годишния му юбилей. Цит. по: Сирак Скитник.
Избрани статии (1920-1943), С., 1981, с.144

колористки псевдоним Багряна63 я намята с царската багреница
на присъдената й сетне титла първа между поетесите ни и като че
ли окончателно лишава от актуалност спрямо „духа на времето”
лаокооновски
драматичното
противоречие
между
коекзистентност и сукцесивност...
63

Непосредствена причина за поетическото „кръщение” на Лиза
Белчева като Багряна е появата на нейния цикъл „Юг” през 1922 г. в сп.
„Златорог”. Мара Белчева, сътрудник на „Златорог” от основаването му
и посмъртен „пазител” на П. П. Славейковата поетическа слава, е
настоявала да съхрани за себе си разпознавателния „бранд” Белчева.
(Виж: Б. Димитрова, Й. Василев. Младостта на Багряна, С. 1993, с. 328)
Впрочем, „съперничеството” между Мара Белчева и Лиза Белчева по
повод на операционализираната вече в браншовия контекст литературна
„марка” притежава любопитна битова предистория. Съвпадението
между фамилиите, дообвързано и със случайно съседство на адресите,
става причина (през, вероятно, 1912 г.) за пощенска грешка, в резултат
на която майката на Багряна получава телеграма, предназначена от д-р
Кръстев за Мара Белчева. Дали споменът за непростимата „ценностна”
дезориентация на раздавача е катализирал по-късното литературно
раздразнение у М. Белчева през 1922 г. е трудно да се гадае, но
обстоятелството, че Багряна въвежда етюда тъкмо във връзка с
историята на своя псевдоним, подсказва реално усетени конкурентни
нагласи, свидетелствуващи за неговата предполагаема литературна
релевантност. (Пак там, с.170)
Косвено свидетелство за
идеологическата роля на С. Скитник в този знаков кръстнически акт
представлява посмъртната оценка на Н. Балкански за приоритета на
баграта в живописната практика на художника-поет: „...той беше един
прекрасен живописец, за когото имаше смисъл само баграта.” Н.
Балкански. Сирак Скитник и новата ни живопис, В: Златорог, 1943, кн.3,
с.99-101, с.100; Като спецификаторски аргумент може да бъде посочено
известното на С. Скитник професионално-цехово разграничение между
понятията цвят и багра. В оголен теоретически вид това доктринално
естетско разграничение откриваме у добре познатия на С. Скитник В.
Кандински, който през 1911 г. го представя на немски език така:
„Мисля, че е по-правилно да се говори почти изцяло за багра (краска), а
не за цвят, тъй като в понятието багра, освен абстрактният цвят, влиза и
материалната консистенция именно в онзи вид, в който художникът
оперира с нея.” (Цит. по В. Кандинский. О духовном в искусстве.
Живопись, Ленинград, 1989, с.22)

ІІ. „Скитнически” брожения
между новата предметност (die neue Sachlichkeit)
и рекламата
„Духът на времето” от второто и третото десетилетие на
ХХ век е същностно снет в една достатъчно разпространена и
представителна
метонимична
употреба
с
несъмнена
периодизационна стойност: „времето, когато у нас замириса на
бензин”.64 Това е епохата на „Форд - Т”, чието чудесно Венерино
раждане из мъртвата утроба на „Титаник” аморфните представи
за фаталистична системност, като че за да преаранжират завинаги
общовалидната
карта
на
цивилизационните
ценности,
„преместват” твърде на запад от митически обозримия
средиземен център на европейската култура чак в безбрежната
тихоокеанска стихия, погълнала най-„титаничното” инженерно
съоръжение с парен двигател.
Това е времето, което, екзистенциализирало страстта към
пътуванията и узаконило персоналната свобода за придвижване
като стабилна ценностна норма на гражданското общество,
революционно разроява пространствените ракурси към видимите
„неща от живота”. Това е времето, когато личните хоризонти
взривно-триизмерно се разширяват, за да постигнат с помощта на
проф. О. Пикар немислимите доскоро шеметни 16-километрови
висини, или пък, чрез сциентистко-авантюрната лудост на Р.
Пири и Р. Амундсен – най-ледовитите „краища на света”. Това е
времето на новия „гръмовержец” Б. Франклин, който контролира
божествения гняв чрез своя прометеевски гръмоотвод. Това е
времето, когато герои от народната демонология биват масово
опитомени и въведени в частния дом под кафкианската
метаморфоза на „вакуумен прахосмукател” „Вампира” и
eлектрически батерии „Демон”.
Това е времето, през което чрез първите зрелищни
надпрепускания по суша, въздух и вода завинаги се променя
валидната представа за безопасна скорост, както пък чрез
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Стефан Станчев. Сирак Скитник в борба с шаблона. В: Златорог,
1943, кн.3, с.110-113, с.111

монотонността на фордовско-чаплиновския65 индустриален
конвейр завинаги се променя ритъмът на битовия стереотип. Това
е времето, което разпознава релативизма на доскорошните си
физически описания в кривото огледало на Лоренцовите
трансформации и в прорицателските „йероглифи” на кратката
Айнщайнова формула за енергията. Това е времето, в което наймасовите, известни
дотогава стълпотворения във войни,
революции и мегаполиси раждат както фройдистката
актуализация на доскоро известния само от интерпретацията на
Г. льо Бон „зооморфен” интерес към чудовището-тълпа, така и
идеята за масмедиен контрол върху латентно опасната
хилядоглава множественост на неговите гледни точки.
Това е времето на масовата любителска фотография,
фонографа „Пате”-фон, лингвафона, нямото кино и „тонфилма”,
снабдили изобразителните усилия на човечеството с немислима
дотогава миметичност. Това е времето, в което революционни
инженерни технологии за вълнови пренос на звук и образ раждат
първото остро усещане за крайност, преодолимост, странна
теснота и компресираност на географските пространства, за
пантеистически провидяно безсмислие в националната
териториална обособеност и богоподобни мегаломански пориви
към лекодостъпно прекрояване на световната политическа карта.
Това е времето, в което технологично постижимата оптимална
скорост на информационния обмен доближава приватните
представи до естествената симултанност на земните събития, а
слушателят на радионовини или пряко излъчван концерт от
Германия преживява първите тръпни глобалистки догадки, че е
дядо или, в най-лошия случай - баща на бъдещия поданик на
„глобалното село”.
Това е времето на първото мощно социалностратификационно хомогенизиране, произтекло в резултат на
повсеместния достъп до информация, както и до рязко
поевтинелите излишъци от промишленото възпроизводство. Това
е времето на първите мощни информационни и modus Vivendi-
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Квазинемият филм на Ч. Чаплин „Модерни времена” се появява едва
през 1936 г.

пробиви в ментално-административното неравноправие между
столица и провинция, където се четат едни и същи вестници,
слуша се една и съща радиостанция, обуват се едни и същи
гумени шушони „Трапец”, дамската кожа се държи в състояние
на вечна младост с едни и същи мазила като „Идеал”, „Ло-ла”,
„Жаки”, „Л.Т.Пивер” или „Токалон” и се спи на едни и същи
таблени кревати с пищно-разточителни изображения, според
думите на С. Скитник, на двойка влюбени бели лебеди или
Шильонския „узник”66...
Това е времето на мощна информационна и промишлена
стандартизация, в което щатни новинари унифицират приватните
картини за света, а щатни дизайнери конфекционно проектират
„местата на колективната памет”. Това е времето на първите
вестникарски кръстословици, които, пресичайки „Омир” с
„радар”, хармонират културната значимост на Шлиман и
Маркони.
Това е времето, в което макрожанровите схеми на
радиопрограмата и вестника провеждат ежедневно ценностно
изравняване между различните браншови езици, като
съвместяват разказ за стопанския живот на Ючбунарската
популярна банка, редакционна честитка по повод тезоименния
ден на Н.В.Царя, празнично-патриотично стихотворение на Й.
Стубел и реклама на економична попивателна хартия „Маймуна”
с отлично качество67...
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Като коментира с очевидно умиление ролята на „културен фактор”,
изиграна от илюстрованата картичка през отминалата „хубава епоха”, С.
Скитник пише: „Минаваш през затънтено градче или забутано
планинско селце...и гледаш: ...Бьоклин, Коро, Щук, Рафаел, Репин,
Давид, Семирадски, дори Мане и Врубел в трогателно уединение висят
върху варосаната стена. ...художествената картичка...беше първият
„музеен пътеводител” у нас и първият сеяч на художествен вкус...” (С.
Скитник. Илюстрованата картичка. В: Слово, 03.07.1928)
67
Бурлесковата несъчетаемост между рубриките в радиопрограмата
проф. А. Стоянов нарича през 1935 г. „смъртни скокове”: „...радиото се
използува твърде некултурно у нас... Посетителите на локали са длъжни
да изслушват всичко, което им бъде поднесено... А това всичко може да
включи в продължение само на един час десетки несъвместимости:

Това е времето, в което медийното архитектонично
равноправие между теми и обекти, уютно подвизаващи се
доскоро в обособени познавателни и стилистични заслони,
произвежда от тях достъпно пазарско койне, напомнящо
митолингвистичния феномен след Вавилонския зикурат...
Представена в живописната реч на С. Скитник, битовостилистичната какафония на времето изглежда така: „Търговците
на шоколад стават обущари, тенекеджиите започват да пишат
художествени критики, халваджиите стават борсови вълци,
саламджиите – „специ”, монахините отиват на поклонение в
Монмартър, а глупостта става продавач на ум”.68 Без каквато и да
е ирония, единствено в името на справедливостта и защитаваната
теза, ще напомним, че и в естетския лагер разделението на труда
и езиците не е на особена почит – драматургът Ст. Л. Костов
пише в съавторство с известния художник-декоратор С. Баджов
книга за шевиците69, Г. Милев се пробва в изобразителното
изкуство, инженерът-архитект и инспектор по мерките и
теглилките в Министерството на търговията Ч. Мутафов
разсъждава с буквализиращо психографско самоподразбиране за
„метрологическия” канон на иконописанието70, химикът А.
Златаров, „подпомогнат” от А. Рембо71, се мъчи да надмогне
финансиста-филолог Св. Минков в „алхимия”-та на словото,
медикът К. Кърджиев изписва „Рецепти по изкуството”, а
юристът В. Василев въдворява законност в полето на
естетическата сублимация.

потпури от италиански опери, части от... Бетовенова симфония, някой
народен танц, последван от десет такта Шопеново ноктюрно, после
няколко мъдри слова за значението на спорта (полуудавени в звуковете
на някой военен марш), последвани на свой ред от Смъртта на
момичето на Шуберта...” (Проф. А. Стоянов. За шума, радиото,
грамофона и щуреца. В: Лик, 25.09.1935)
68
Сирак Скитник. Нещо за карикатурата. В: Стара планина, 1933, бр.6,
с.1-2, с.2.
69
С. Баджов, Ст. Л. Костов. Български народни шевици, С., 1913
70
Ч. Мутафов. Иконата. В: Демократически сговор, 1934, бр.3053
71
А. Рембо. Алхимия на словото, В: Везни, 1922, №20 от 15.03.1922,
с.342-348

Конвергентното деспецифициране на браншовите езици,
бурният процес на дискурсивна изометрия между тях снема в
своята всеобхватност магазинно-колониалния модел на
ценностна търпимост между стоките в предполагаемо пълния им
потребителски спектър. Снема онази безсистемност на
предметите, с която те са „експонирани” в „Хаджи Ахиловия
музей”: „дъвка бяла екстра” до „перборат за пране”, „целофан
европейски” и „тамян - измирски”...
Снема площадно манифестиращото стратификационно равноправие
на
градското
„стъргало”, което „егалитаристки” търпеливо съвместява
„Студебейкър” и преметнато с
дисаги планинско муле, моден
костюм от престижния магазин
„О, Бон Гу” и сукман на
вакарелска слугиня. Снема
стойностното
уравняване
между естествено кодифицираните в етносъзнанието
„места на паметта”, разбирани
от С. Скитник, като че ли
съвсем в духа на модната днес
хуманитарна
музеоархеология, като „предмети, в които си втъкал нещо от себе си”.72
Снема и тяхната новоизнамерена естетическа ценност на
непреодолимо важни митогенни реалии - от „Борисовия
дървосад”, кафене „Славянска беседа” и кинотеатър „Одеон”,
през сапун „Петел”, папироси „Томасян”, коняк „Медицинал” и
шоколадови бонбони „Бераха”, та чак до ежегодните коледни
поръчкови лирически поздравления на Е. Багряна и паралелно
отправените към „всички клиенти” честитки на химически заводи
„Н. Чилов”, до „мозъка от стомана” на сметачните машини
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С. Скитник. Жената и украсата. В: Слово, 02.08.1927

„Brunsviga”, машинната утопиия „R.U.R.” на К. Чапек и
изпреварилите я новели от тепърва предстоящия сборник
„Технически разкази”...
Като
начин
на
реагиране
спрямо
дълбоко
преобразяващите жизнения стереотип „инженерни” изнамирания,
естетизацията на „техническите” места от колективната памет,
разбира се, едва ли е евристичен приоритет на 10-те и 20-те
години на ХХ век. Достатъчно за това ще бъде да видим сред
страниците на „Под игото” първия роден трактат по оръжейно
дело, поместил достатъчно пространна „технологична карта” за
производството на тежко стрелково средство от...черешово
дърво; да съзрем зад знаково премълчаната от З. Стоянов
технологична рецепта на симпатическото мастило антиутопична
прогноза за бъдещото ни политическо устройство, което на нова
сметка ще отърси праха, посипал с временна забрава
революционната практика на тайнописа (както вече е добре
известно, със сигурност се сбъдват само антиутопиите!); да
разчетем гневното народоведско вдъхновение, с което Ц. Гинчев
прави технологично описание на иноземната „ичумяна чорба”
(бирата) като прорицателско знамение за злочестото бъдеще на
националното винопроизводство... Литературният ни XIX век
обаче помества подобни описания предимно в интерлюдиите към
същинския разказ – в т.нар. „лирически отстъпления” от него или
като пояснения „под черта”. В основен приоритет на
изобразителните усилия те ще се превърнат по-късно, когато
високотиражното масмедийно ехо хипертрофира с болезнена
осезаемост непреодолимото вече срастване между човешкия
хабитус и потребителските продукти на технологичния напредък.
Този процес на хабитуално самоосмисляне е опосредствуван в
много висока степен от рекламата, която с метрономнонатрапчива циклофренност ежедневно напомня „забравената” от
вчерашния брой на вестника кръвна връзка между телеологичния
център на мирозданието и промишлената вещ.
Хаотичната масмедийна амплификация на рекламни
апели от началото на ХХ в. у нас не само легитимира публично
социалната група на предприемачеството, като обобществява и
кодифицира в рекламата нейния обособен браншови език, но
същевременно постепенно формира и политико-икономическото

усещане (М. Фуко) за необратимо произтичаща стратиграфска
промяна в обществото. Възникването на много по-либерално
конституирани, в сравнение с еснафските си аналози,
професионални обединения повсеместно узаконява гордостта от
„клубна” принадлежност73 и, същевременно, легитимира
73

Удовлетворително разумното социологическо осмисляне на
понятието „клуб” следва да бъде отнесено към началото на ХХ век
(1905 г.). Тогава Макс Вебер публикува своя труд „Протестантската
етика и духът на капитализма”, който и до днес се смята както за
основно негово произведение, така и за ярко начало на съвременното
систематично знание за обществото. В тази книга, съставена от няколко
есета, М. Вебер очертава облика на протестантския предприемач,
известен като „Веберов човек”, чрез цяла система фундаментални
нравствени последствия, произведени от процеса на секуларизация.
Отделянето на църквата от държавата става възможно преди всичко
заради светското легитимиране на християнските нравствени принципи,
превърнати в императив за обичайноправните очертания на
персоналния етос. Практическото хабитуализиране на моралните
християнски норми сигнализира и за настъпващата същинска
еманципация на обществото спрямо църквата, и за „послушническото”
автономизиране на християнския институт изключително в символните
предели на каноничната ритуална практика. Тези процеси предизвиква
така да се каже монополната ексклузивност на монотеистичната
доктрина, характеризираща конфесионалната принадлежност на
паството „по рождено право”, а не по правото на неговите лични
заслуги. Според М. Вебер, „църквата не е нещо друго, освен
учреждение по дарованието на благодатта...Принадлежността към
църквата е задължителна и затова сама по себе си тя в ни най-малка
степен не характеризира моралните качества на приходящите.” С други
думи, извън основния църковен регламент, поместен между
процедурите на посвещаване (кръщаване) и отлъчване (анатема),
наместническата земна институция не е в състояние фино и нюансирано
да окачествява личната нравствена годност, тъкмо защото монополната
ексклузивност на института не е пряко зависима от персоналният
морален облик на вярващите: тя нито ще бъде особено ощетена от
безнравствените блудници, нито ще бъде кой знае колко укрепена от
своите нови стоици. Накратко, църквата постепенно губи прагматичната
си мотивация да изпълнява функциите на активен и социално значим
нравствен филтър.

естественото право на стратификационно присъщи „клубни”
привилегии и браншово обозначителни вещни емблеми.
Дори енигматичната в известна степен „царска”
препоръка, съдържаща се в лицензионния статут „придворен
доставчик”, не произвежда такъв имиджов престиж в полза на
едноименната „шоколадова фабрика”, с какъвто я снабдява
разпространена рекламна фотография, запечатала служебния
фирмен пикап с тържествено изписан върху борда му подпис на

Същевременно, потребността на обществото от меродавен
ориентир в етичния лабиринт на людското множество се усеща особено
остро тъкмо в конституиращи се общества. По тази причина никак не е
случайно обстоятелството, че именно американското общество М.
Вебер превръща в същинска теренна лаборатория за изследването на
формиращия се „капиталистически дух”. Множество са интересните
теренни наблюдения на социолога, но смисълът, който обединява
повечето индуктивни аргументи, е съсредоточен в нравствените
гаранции, обезпечени от т. наречения конфесионален „клуб”, без
особено значение дали той е квакерски, баптистки, методистки.
Уместно е да спомена, че Вебер в началото на века използува като
синоними понятията „секта” и „клуб” и, макар че понятието „секта”
обслужва по-добре конфесионалния дебат, същинският смисъл, вложен
в него, по-скоро съответствува на усещането за групова, екипна, клубна
общност. Така че съдържанието на понятието „секта” във Веберовия
смисъл е най-малко свързано с верското отстъпничество и
произтичащия от него нравствен грях, а преди всичко със
„сертифицирането” на социалната пригодност. В този смисъл, според
М. Вебер, „принадлежността към сектата (клуба – П.Ш.) – противно на
принадлежността към църквата, дадена на човека по рождение, - е
своего рода нравствен (преди всичко в делово отношение) атестат за
неговата личност. (...) Изключването от сектата (клуба – П.Ш.) за
нравствени прегрешения влече след себе си икономически последствия
като загуба на кредит и социално декласиране.” Икономизирането на
клубната лоялност е всъщност феноменът, който прагматизира и
изпълва със социално съдържание абстрактните представи за
конфесионална общност. От тази гледна точка в понятието „секта-клуб”
може да бъде разчетен и още един значим смисъл: реформаторският
публичен стремеж, основан върху идеите на градивния нравствен
консерватизъм.

собственика „В. Пеев”. Идентификацията с практикуваната
дейност произвежда не само препоръчителната обичайноправна
норма името на производителя да се превръща в бранд:
„Прошеково пиво”, шоколадови бонбони „Бераха”, екстра
качество папироси „Томасян”, папироси второ качество „ЗораСпасов”74, но „открива” и щастливо убеждаващото тавтологичносъдбовно съвпадение между лично име и бранш/бранд: тютюнева
фабрика „Тютюнджиян и с-ие”, въжарска фабрика „Въжаров”,
килимарска фабрика „Борис Персийски”. Поддържани от
рекламата, тези идентификационни указания се оказват
добросъвестно подети и усилени в резонансния синонимен
указател на потребителската рецепция. Там бива постигнато найвисшето
тържество
на
брандовата
идентификация,
трансформирала приватното име Н. Чилов в родово название на
всички аналогични продукти: „чилска селитра”.75
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Особената самурайска чест и гордост, съдържаща се в
идентификацията между личност и занятие, е обиграна самоиронично в
следния наш соцанекдот: „Японска делегация гостува във варненския
завод за електродомакински уреди „Елпром”. Протоколното си
приветствено слово ръководителят на японската делегация започва с
обръщение към директора на варненския завод: Г-н Елпром, ...” Не е
трудно да реконструираме представителен списък с имената на
промишлени гиганти, обосноваващи законната ни социндустриална
гордост. Както и да го манипулираме обаче, той винаги ще прилича на
паноптикум от светци и мъченици, ужасът от отъждествяване с чиято
съдба, вместо непостижимо другаде „качество и ефективност”,
произведе впечатляващо повсеместно отчуждение от труда и капитала.
75
Трансформацията на бранда в родово обозначение е обичаен процес,
регистриращ или първооткривателските права на марката, или нейното
преимуществено разпространение. Популярна илюстрация на първия
случай е марката „Xerox”, превърната от словообразувателната
инициатива на потребителя в родово обозначение изобщо на
технологичния способ за размножаване на изображения, а на втория –
популярната до 1989 г. у нас родна марка електронни калкулатори
„Елка”, сиамски победоносно придала името си дори към продуктите на
такива световни лидери като, например, „Citizen”. Отдавна вече, поне в
родния ни речеви контекст, не предизвикват съпротива „просторечни”

Макар и различни по произхода си, втвърдени
конструкции като „офицерски клуб”, „журналистическа лотария”,
„писателско
сдружение”,
„фотографчийска
кооперация”,
„изложба на седемте” и пр. регистрират както самомнението на
паралелно съществуващи браншови елити, така и унизителната
яснота, с която лишените от „клубна” принадлежност примирено
заемат по право отредените им в „трета класа” места. И ако на
рекламата е безсмислено да бъде вменявана първопричинна
„вина” на кастова идеология, отчетливо четяща „табелата на
ранговете като табела на съдбата” (Н. Берковски), поне следва да
й бъде призната ролята на един от най-гръмогласните и
авторитетни регистратори на социално-икономическия, значи – и
политически, порядък. Ако не за друго, поне затова, че в
стремежа си да опосредствува разпределението на националното
богатство, избирателно адресира своето прелъстителско
внимание към социални групи с високи и, особено важно,
постоянни доходи; поне затова, че, водена от прагматичното си
самочувствие на важен стопански диспечер, мефистофелски
подшушва в ухото на предприемача „егалитаристкия” съвет: „на
държавни чиновници – специални отстъпки и с предимство”...
Приложническият образователен нерв на С. Скитник
предпоставя неговото особено широко полезрение към, на пръв
поглед, несъществените социални „обертонове”, които всъщност,
ако се доверим на френската паремийна традиция, правят
музиката. Академично школуваното му пристрастие към
сценографската
декорация,
по
условие
незабележимо
съпътствуваща венценосните режисьорски и артистични изяви,
дори да не създава директно неговия болезнен стремеж към
тотална естетизация на социалната среда, във всеки случай
обяснимо го опосредява и улеснява. Достатъчно пълна представа
за остротата на естетическия поглед у С. Скитник, обзиращ с
непресъхващо менторско вдъхновение и най-притулените
социални прояви на художеството, може да даде всяка, дори найнепредвзета и безсистемна извадка от поразителното множество

употреби като ксерографирам, ксерокс „Minolta”, елка „Sharp”, джип
„Opel” независимо от етимологично присъщия им нонсенс.

негови критически публикации: маскарадният костюм76, детското
творчество77, илюстрованата картичка78, тъканните и шевични
орнаменти79, пощенската марка80, килимите, възглавниците,
постилките, завивките81, „пантомимата” на нямото кино,
„наричано от някои изкуство за глухонеми”82, „тонфилмът” или
„механизираният театър”83, мебелите84, детските играчки85,
народната песен86, индустриалният дизайн87, цветята и
ландшафтната архитектура88, карикатурата89, илюстрацията90,
иконописанието91, „възпоменателното табло”92 и пр. са все теми,
които, наравно с обичайно цитираните и посъбрани вече негови
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С. Скитник. Маскарадният костюм. В: Слово, 01.03.1930
С. Скитник. Детско творчество. В: Слово, 19.05.1928; С. Скитник.
Детето и земетресението. В: Слово, 29.05.1928
78
С. Скитник. Илюстрованата картичка. В: Слово, 03.07.1928
79
С. Скитник. Изкуството на българката. В: Слово, 09.04.1928; С.
Скитник. Шевици на порцелан. В: Слово, 15.01.1927
80
С. Скитник. Конкурс за марки. В: Слово, 24.10.1927
81
С. Скитник. Жената и украсата. В: Слово, 02.08.1927; С. Скитник.
Конкурс за килими. В: Слово, 23.12.1927
82
С. Скитник. Изкуството на жеста и мимиката. В: Слово, 14.12.1927
83
С. Скитник. Тонфилмът. В: Слово, 19.03.1930; С. Скитник. Властта на
тонфилма. В: Слово, 18.06.1930
84
С. Скитник. Изложба на мебели. В: Слово, 25.12.1926; С. Скитник.
Старата резба и съвременият мебел. В: Слово, 06.01.1927
85
С. Скитник. За детските играчки. В: Слово, 11.11.1926
86
С. Скитник. Народната песен. В: Слово, 16.11.1929
87
С. Скитник. Интернационалните декоративни изложби. В: Слово,
06.09.1924
88
С. Скитник. За цветята. В: Слово, 25.10-1926
89
С. Скитник. Изложба на карикатури. В: Слово, 14-03-1930; С.
Скитник. При карикатуристите. В: Слово, 19.03.1930; С. Скитник. Нещо
за карикатурата. В: Стара планина, 1933, бр.6, с.1-2
90
С. Скитник. За илюстрацията. В: Слово, 30.03.1927; С. Скитник.
Илюстрациите на „чада на Балкана”. В: Слово, 19.05.1930; С. Скитник.
Жълтици. В: Слово, 11.01.1927
91
С. Скитник. Църковната ни живопис. В: Слово, 22-11-1924; С.
Скитник. Изложба на икони. В: Слово, 01.12.1926
92
С.Скитник. Търговия с безвкусици. В: Слово, 31.05.1927
77

текстове върху достойни за образованото внимание „сериозни”
изкуствоведски проблеми93, черпят от страстната му мисионерска
непримиримост, ядовито насочена „срещу хората с дюлгерско
метро в джеба”.94
Приобщавайки към социалния ангажимент на естетиката
и задачата й да осъществява текущ спецификаторски надзор
върху все още системно необхванати от нейните препоръчителни
предписания творчески области, С. Скитник, на практика,
публично легитимира дейността на Декоративния отдел в
Художествената академия, чието предназначение е перспективно
прицелено във всеобхватна естетизация на предметната среда.
Без да бъде професионално зает в Декоративния отдел, С.
Скитник води извън административните му предели найяростната площадна битка за неговото разумно устройство и за
статута му на безспорен публичен arbiter elegantiarum.
Вестникарската му критическа реч плющи с еднаква
безкомпромисност както върху отдела и продукцията на неговите
възпитаници, така и върху нещастното предприемаческо
„своеволие” да бъдат тиражирани индустриални предмети, чийто
„стил” не е компетентно консултиран с познавачи на
промишлената декорация.95
Традиционната функционална неприспособимост на
шевичния орнамент към такъв материал като порцелана, той,
проповядвайки изходни естетически принципи, „превежда” на
езика на разбираемата
„булевардна естетика”. Така,
диспропорциите в историческата сходимост между материал и
орнаментална украса са видени от него като „селски ръкави,
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които се мъдрят в дъното на някое порцеланово блюдо”.96
Погазването пък на крехката мяра в съотношението между
национален
стил
и
функционална
пригодност
при
производството на мебели, понякога пищно претрупани с
резбовани орнаменти, представя чрез абсурдната хипотеза „да се
правят черковни кресла и иконостасни кревати”.97
Не кой знае колко по-различна по своя полемичен патос е
речта и на Ч. Мутафов, който по същото време, 1927 г., ударно
представя стиловия анахронизъм в архитектурата като опит да се
„прави кланица в готически стил или трамвайно депо в рококо”.98
Признатият майстор на площадната рязкост Г. Милев, подразнен
от подранилото и незаслужено преименуване на Рисувателното
училище в Художествена академия, обявява през 1921 г.
училището за „производителница на фирмописци”.99 Примерите
от 20-те с критически употреби, агресивно конкуриращи по
своята експресивност художествената реч, лесно бихме
умножили, макар интуитивната критическа склонност към
свободно опериране с техниките за смислов пренос да не
притежава
особена
периодизационна
стойност:
равно
предразположение към пълнотата на тяхната реторическа
таксономия демонстрират и П. Р. Славейков, и З. Стоянов, и Ц.
Гинчев, и П. П. Славейков, и Б. Пенев, и В. Василев...
Натрупаната до третото десетилетие на века обаче обилна
критическа практика ражда отчетлива самонаблюдателна нагласа
у критическия дискурс. За дълбочината на неговото езиково
самоосмисляне свидетелствува един текст на Н. Шейтанов от
края на 20-те, посветен на П. Р. Славейковия „гайдакторски”
стил. Там „Дядо Славейковото смехотворство” в критиката е
представено чрез паремийни образци, които биха сторили чест
дори на френската критическа афористика: „На който поп
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четивото е малко, тамянът му е пό-много”; „Една патка има
много пера – един писател става патка с едно перо” и мн. др.100
Няма как от този процес на осмислено критическо
самонаблюдение да бъде изключен и Д. Подвързачов, който с
популярната си рубрика „Между вестниците” провежда редовни
публични семинари по „газетарска” стилистика, вдъхновено
описани от Х. Бръзицов. Конкурентното съизмерване между
изкуство и критика е любопитно представено в един „репортаж”
от 1927 г., който с почти коментаторски нерв съобщава за
физическа саморазправа между диригент и критик във...фоайето
на театъра. По-интересно в тази вестникарска закачка е
журналистическото пристрастие, с което бива оповестена
победата на критúка, а обстоятелството, че сензацията е
поместена в знаковата рубрика „Изкуство и критика”, без особена
необходимост от дълбока херменевтика, подсказва възможността
да съзираме зад развоя на събитията публично узаконена
представа за закономерния край на дълго проточилото се
съперничество между двата дискурсивни авторитета...101
Симптоматично проектирано в речта й, самомнението на
критиката окончателно осъществява отдавнашния младежки блян
на Б. Пенев, като си отвоюва в тежка (понякога и юмручна, както
разбираме) битка с художествената реч ролята на неин безспорен
законодател. Колко случайно е случайното обстоятелство, че
фигурата на В. Василев физически обединява естетическа и
юридическа норма е въпрос, отговор на който, съвсем между
другото, дава В. Стоилов, преценил тоталната критическа
експанзия на С. Скитник и Ч. Мутафов през 20-те като
надзаконово царствуване. А безспорната делиберативна стойност
в преценките на С. Скитник А. Каменова удостоверява чрез
привичката му непрекъснато да си служи с убеждаващи и
ефектни хомойотелеутони („кривите сокаци, коминитеблизнаци”; „за клекналите порти, добили ренк на шоколадни
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торти”)102, в които, покрай тяхното предполагаемо реторическо
въздействие, личи и зорката натуристка нагласа към предметния
пейзаж, превърнат в поредно овладян социален „анклав” от
експанзията на критическия дискурс.
Подобно на художествената критика, самоосмислила
своята относителна ценностна автономия чрез посредството на
„безхитростно” нуждаещи се от систематизиращата й намеса
художествени произведения, и рекламистката продукция, чийто
обем е съизмерим единствено с тиражността на представяните
индустриални денотати, изпитва остра и не по-малко
„простосърдечна” потребност да разпознае своя вещ менторидеолог. Очевидно, в началото на 20-те тези функции се поемат
от всевластната художествена критика, скъпернически поместила
новия си предмет в декоративистките маргиналии на своята
компетентност и отделила му померно вестникарско внимание.
Тогава откъслечното критическо споменаване на резултати от
вихрено узаконяващата се рекламистка практика е по-скоро
синоним на ниската естетическа стойност или на нейното
възмутително отсъствие. Г. Милев, например, нарича
използуваното от Н. Кожухаров цветово съчетание между зелено
и червено „крещяща хармония на най-шаблонен панаирджийски
афиш”, а картината му „Слънчо открадва хубава Грозданка”
безцеремонно сравнява с анонимен „плакат за пудра и крем
Нарцис”103.
Едва приложническият нюх на С. Скитник по-системно
улавя социалната значимост на феномена „реклама”, неизбежно
съпътствуващ всички прояви на публичния живот. Дори към края
на 20-те той вече вижда самата рекламистка практика като
самодостатъчна дейност и твърди, че „самата реклама има нужда
от реклама”104. Очевидно провокиран от професионализацията на
рекламисткото занятие, обозначаващо се все по-интензивно като
изключителен посредник в стопанското разпределение чрез

102

А. Каменова. Да питаме Сирака. Златорог, 1943, бр.3, с.108-109, с.109
Г. Милев. Юбилейна изложба. В: Везни, №2 от 22.10.1921, с.17-27,
с.26
104
С. Скитник. Рекламата. В: Слово, 21.08.1929
103

реклами
на
рекламата,
процесът
на
рекламно
институционализиране у нас е държавно санкциониран в
началото на 20-те чрез специален закон за рекламата, гласуван
през правителствения мандат на А. Стамболийски.105
Почти същевременно бива създаден и специален
Декоративен отдел, чието предназначение се оказва
непосредствена причина за изненадващата смислова търпимост
между дълбоко противоречиви доскоро понятия като
„художество” и „индустрия”, примирително свързани в новото
название
на
Рисувателното
училище:
Художественоиндустриално училище. Буквална, макар далеч не масова,
институционализация в образователната практика у нас
рекламата получава едва в началото на 30-те години, когато тя,
наред с учебни дисциплини като „шев”, „модни фигури”,
„керамика”, „шапкарство”, „цветарство”, „батик”, „история на
модата” и пр., се превръща в равноправна част от учебното
съдържание на Първото българско училище за приложни
изкуства (ИЗА) на Райна Ракарова (София, ул. „Иван Вазов” №7).

(Слово, бр. 3383, 1933 г.)
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Изпреварващи аналогични процеси извън тогавашните
ни териториални граници довеждат до създаването на
Международно рекламно сдружение, провело своя първи
браншови конгрес в края на второто десетилетие. До 1929 г.,
когато се появява цитираната статия на С. Скитник, вече са
осъществени три издания на този интернационален форум в
резултат на консенснусна преценка за наложителната му
петгодишна периодичност, като на последния от тях, проведен
през август същата година в Берлин, по думите на нашия
„художествено-индустриален” критик, са присъствували 3000
делегати (дори повече от публиката, посетила в началото на 30-те
най-нашумелия в немската столица концерт на звездния секстет с
българско участие „Komedian harmonists”!). Симптоматичната
масираност на професионалния интерес към събитието отпраща
към изкусителни аналогии с онова раздвижване на човешки маси
през току-що затихналата Европейска война, което по своята
„промишлена тиражност” е съпоставимо само с Преселението на
народите или с мащаба на произтеклото вече масовореволюционно класово смешение в Русия. Що се отнася до
процесите на класово „изравняване” там, сравнението не
изглежда особено неубедително.
Първият професионален копирайтър на Съветите – В.
Маяковски, покрай поразителното множество гениални рекламни
слогани, ефектно и ефективно подпомагащи експроприацията на
икономическата власт от новия стопанин на страната, създава
своя известен рекламно-политически манифест „Агитация и
реклама”.106 Паралелно с него, не някой друг, а тъкмо Р. Якобсон
публикува възванието „Задачи на художествената пропаганда”107,
като че ли за да бъде окончателно обобществена
дискредитиращата изкуството социална свързаност между него,
политиката и икономиката. Без да има непосредствени
революционни причини, и у нас това смислово проникване се
оказва отразено в задълго съхранилия своята операционална
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синонимия узаконен евфемизъм на все още странната дума
„реклама”: „стопанска пропаганда”108. Дори самите рекламисти
не съзират дискредитиращи конотации в обобществения
синоним, който те спокойно използуват като легитимно
браншово название на своята професионална дейност.
Евфемизмът
странно
напомня ембрионалното
родство между реклама и
политическа агитация в
онова
разбиране
на
Ленин, въз основа на
което той по същото
време съветва своите
комисари
по
пропагандата да се учат
на
агитация
от
капиталистическата реклама, като междувременно публикува
декрет за държавен монопол върху печатните обяви... Напомня и
онова разбиране на тази свързаност у Хитлер, който през 1925 г.
ще положи основите на германския принос към ефективното
управление на масите, предоставяйки в „Силата на ораторското
слово”109 твърде подробен практикум към капиталните идеи на Г.
льо Бон, развити от него в „Психология на тълпите” (1895 г.). По
същото време Б. Мусолини вече три години „взривява” думи,
като публично разсъждава върху ценностното съотношение
между бомба и реч.110
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За разлика от Хаджи Енчо – вечният школски епитроп,
„който имаше глас на един Полифем, но не знаеше реторика”111, в
първата половина на 20-те години и у нас към правилата на
красноречието бива насочен съвсем съзнателен левичарски
интерес. Системата на класическата реторика, като естествено
възникнал „медиен” наръчник по масово въздействие, бива
преосмислена в ново качество - на компендиум от правила за
целенасочено масово „поразяване” на публичното мнение.
През 1924 г. Г. Бакалов печата своята беседа „Ораторско
изкуство за работници”, в чиято интерпретация реториката е
представена като „средство за борба”112. Същевременно,
непрекъсната все още от „голямата рецесия”, постоянната „бойна
готовност” на задокеанската индустриална мощ създава онази
познавателна атмосфера, която в средата на 20-те ще „придърпа”
агресивно струпваните рекламни ракурси към полето на научното
внимание.113
Системен научен интерес у нас към рекламата регистрира
в самото начало на 30-те Д. Михалчевият „Философски преглед”,
където д-р К. Папазова помества известната си студия
„Психология на рекламата”. В нея, без да нарича рекламата
масмедия, авторката, съвсем в духа на Г. льо Бон и неговите поранни български последователи като Т. Панов и С. Казанджиев,
разсъждава върху преднамереното психовъздействие върху
нехомогенни човешки струпвания.114 Впрочем, обилно
цитираните от нея немски теоретически източници, времето на
чиято поява прави ретроспективен скок отвъд междувековието,
подсказва известно закъснение в реакциите на нашата наука
спрямо проблемите на публичността. През същата година С. Янев
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публикува текст, посветен на „политическата реклама”115, а в
средата на 30-те, очевидно обобщил и синхронизирал
наблюденията си върху конкретни способи за въздействие върху
масовата публика, разсъждава „върху убеждението изобщо”.116
По-ранен, но ярък симптом на все по-ясно очертаващо се
у нас хуманистично предчувствие за неотстранимата социална
значимост на феномена „реклама”, както и на щастливо
налучканото функционално подобие между нея и политическата
пропаганда, представляват статиите на С Скитник, посветени на
този „хилядоуст натрапчив агитатор”117. Писани през 20-те
години, непосредствено преди окончателното масмедийно радиовъзшествие, закъсняло у нас и почти съвпаднало с
обобществяването на инженерната технология за вълнови пренос
на образ (телевизията), тези малко на брой текстове изграждат
твърде релефна картина на усещането за онази хипертрофична
власт на вестникарската реклама, която ще бъде тепърва
постигана единствено чрез задаващата се всепроникваща агресия
на масмедиите.
Всъщност, дефинитивно усиленото разграничение между
медия и масмедия, основано върху критерия „неотстранимост на
внушенията”, подобно на всеки опит за редуктивна
систематизация, неизбежно, поне отчасти, приема образа на
„куцукащо” сравнение. Технологично обоснованият максимум на
социално покритие, притежаван от който и да е исторически
фиксиран медиен оператор, ако се възползуваме от метафората на
З. Фройд, е онзи негов „техноло-”генно предпоставен „ръст”,
който не може да бъде самонадскочен. Същевременно обаче,
публичните потребности от организационно консолидиране
„изстискват” докрай технологично присъщия наличен медиен
ресурс, като поддържат оптимална „сила на звука”. В резултат,
рецептивното усещане за непоносимост на пропагандния шум е
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винаги еднакво болезнено, тъй като, съвършено нерелевантно
спрямо технологичния праг, то е функция единствено от
стереотипа на възприемателския хабитус.118 С други думи,
вестникът, макар и снабден, според синестезийното определение
на М. Маклуън, с „топлината” на одухотворяващия човешки
допир, по неизбежност поема върху себе си масмедийни функции
поне до революционната електронна поява на радиото.
По тази причина, например, композиторската обструкция
на проф. А. Стоянов от 30-те, насочена срещу такива ефирни
„замърсители” като радиото и грамофона (неизвестно защо
уеднаквени от него), произвежда дословно същата реакция, чрез
която по-късно М. Хайдегер ще насочи своя философическосъзерцателен гняв към телевизията като главен смутител на
тишината, мислена от него за „естествено благочестие на
душата”: „Не беше отдавна, когато благодатта на тая
относителна тишина бе всекиму и лесно достъпна. ... Ала
успоредно с усложняването на живота се умножиха и
източниците на шум. ... Някога шумът беше изключение,
тишината – правило. Сега е обратното.”119 Макар да не смята
масмедийното въздействие за неизбежно, композиторът-социален
критик локализира твърде конкретно хабитуалните стереотипи,
поразени от радиото: „ядене, игра на табла или карти, търговски
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разговори”.120 Съществува и противоположно гледище, по силата
на което радиоантените, взрени в космическите сводове и бездни,
улавят „фадингите” далеч не само на сърцето, както е у В.
Петров, но и на ангелските гласове, за да ги излъчат на свой
ред.121 Особената ефирност, безплътност на Божието слово,
излъчвано от „Радио Ватикана”, например, не на последно място
се дължи и на отчуждения от словото образ като технологичен
радио-ефект. Г. Господинов пък цитира една „инженерна
апология” на радиото от 1933 г. Според инж. Д. Шопов122,
радиото можело да се използува и като своеобразен барометър,
който отчита метеорологичните промени чрез изострената
„чувствителност” на кондензатора.123 А, предавайки чрез
радиовълните шума на вятъра и гръмотевиците, нима
действително не чуваме гласа на божиите пратеници?
Като си спомня пък рождената година на Българското
национално радио, Е. Везенков, не толкова по-късно, пише,
апологетично прогласяйки активираната му в средата на 30-те
негова масмедийна мощ: „През 1935 г. ... радиоприемникът се
излагаше на показ като панаирджийски фокус, а публиката го
гледаше с любопитство, в което нямаше ясни интереси... Време
беше да се нахлуе в домовете – всякога притворени и критични –
да се наруши егоистичното щастие в чехли, да се преминат
границите на грамотността и да се постигнат всеобщи чувства и
възгледи (курсив – П.Ш.).”124 Подобна „масмедийна” пропагандна
опасност С. Скитник още в края на 20-те приписва на
вестникарската реклама. Вероятно по ирония на съдбата,
бъдещият първи масмедиен директор у нас изгражда през 1929 г.
един твърде любопитен климакс (поне ние го четем така), който е
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призван да хипертрофира рецептивното усещане за неспасяемост
от рекламните внушения на безобидния и „топъл” масмедиен
предтеча: „Каквото и да бъде отношението на съвременника към
рекламата, не може да се отрече нейното голямо въздействие в
практическия и духовен живот на човека... Тя приема хиляди
форми – понякога потърсващи дори със своя цинизъм или
трагизъм. Прилича на хилядоуст натрапчив агитатор, който
крещи по площадите, по улиците, във вагоните, ресторантите,
завладява нощта на градовете, вмъква се в кабинета, спалнята,
в будоара, кухнята, клозета...(курсив – П.Ш.) Един неуморим
турист, който познава всички курорти, станции за лечение,
всички плажове – с еднакъв ентусиазъм и безразличие обикаля
глетчерите и взима участие в най-рискованите експедиции от
Северния до Южния полюс... Може ли тогава някой да избегне
нейните внушения и примамка (курсив – П.Ш.)?”125
Като че ли за да проясни до-масмедийната жанрова
картина, С. Скитник отделя внимание и на агитационния жанр
„възпоменателно табло”, преценено от него като „един от
хубавите гешефти”: „Рецептата е: ...една тлъстичка доза
патриотизъм, малко гръмогласен текст, няколко снимки, лошо
подредени и лошо отпечатани, или няколко безграмотни рисунки
за събитието или около събитието... Всичко това безкористните
родолюбиви издатели го поднасят на един лист за 50-60 до 100
лева.”126 След като представя валидната все още през 20-те
визуална норма, според която рисунка и фотография притежават
сходни аргументативни стойности, С. Скитник, подобно на
цитираната вече градация, конструира аналогично изреждане.
Ако сметнем, че в него „кебапчийниците” заемат позицията на
върхов логически акцент, би следвало да преценим фигурата на
речта този път като антиклимакс: „И тия документи на нашата
любознателност и безвкусие ще намерите по всички кръчми,
кебапчийници, казарми, училища и официални учреждения
(курсив – П.Ш.).”127 Дали може да бъде избегнато „масово
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поразяващото” въздействие на вестникарската реклама,
„възпоменателното табло” и уличната реклама, видяна през 1926
г. от А. К-в като „огради, олюляващи се от киноафиши”128, е
въпрос, автентичната реконструкция на чийто възможен отговор
през 20-те ще съдържа толкова усилено и болезнено усещане за
пропагандна
агресия
спрямо
приватното
право
на
информационна тишина, че този отговор би могъл да обслужва и
по-късни публични реакции срещу тоталната пропагандна власт
на същинските масмедии.
По повод внушенията на радиото (в лицето на „Родно
радио”) опит за отговор на същия въпрос прави през 1935 г. И.
Кънчев, който, като споменава социално значимия и характерен
за 30-те „бум” на самоделните детекторни радиоприемници в
младежките
среди,
насочва
толкова
гняв
срещу
неконтролируемото въздействие на нашенското „heimatfunk”
(„родно радио” – П.Ш.), поне колкото през 19-ти век невинните
„французки моди” поемат върху себе си: „Съобщава ...се къде се
продават копринени платове, кюлоти, ръкавици и др. (курсив –
П.Ш.), препоръчват...се в стихове и музика някакви
радиоапарати, възпява се животът на студентството в стихове,
блестят и такива бисери на поезия и назидание: цял ден пием и
гуляем с вино и жени. Би помислил човек..., че Родно радио е
кооперативно рекламно сдружение.” Единствена утеха за И.
Кънчев е ниската половинкиловатова мощност на „Родно радио”,
благодарение на която „ставаме смешни само пред нас си.”129
Освен очевидния извод, че вестникът и другите домасмедийни посредници поемат дефинитивно непосилната за тях
роля на мощен социален организатор, от приведените ракурси
следва да извлечем и още едно указание. Аналогично
конструираните в тях описания на медийното пропагандно
въздействие ясно показват как представите за неговата
неотстранимост са свързани предимно с онези публично значими
места, актове и промишлени предмети, които ще се превърнат в
емблематични образи на интензивно хомогенизиращата се

128
129

А. К-в. Подвижно кино. В: Слово, 15.10.1926
И. Кънчев. Родно радио и музикалната ни култура. В: Лик, 20.02.1935

социалната среда. Предпочитаните физиологично-натуралистки
предметни регистри („реестры описания”) са заснели активно
съзряваща символичност у включените в реда им вещи, заснели
са в движение самия процес на тяхното преобразуване в „места
на колективната памет”. Още по-малко удивително за нашия
съвременник
е
тогавашното
„революционно-теоретично”
прозрение на С. Скитник да види рекламата като основен медиен
оператор в процеса на промишлено-предметна символизация.
Изкушеният театрал търси драматургична интрига дори в
„честото подреждане на витрините”, представено от него като
своего рода марионетен театър на предметите: „...рекламата
трябва да бъде изобретателна, оригинална, викаща... Стоката
всеки ден лежи по витрините... Трябва да се намери...нова
интрига..., за да бъде обновен интересът към нея... [Рекламата]
трябва да...измъкне продукта от неговата всекидневност (курсив
– П.Ш.) – да му даде празнична, неповторима обстановка.”130
Дори по отношение на такъв проблем като истинността в
рекламата, възгледите му изглеждат удивително актуални и днес
- като че ли извадени от контекста на действуващ рекламистки
наръчник: „Рекламата урежда най-интересните надбягвания на
човешката хитрина и изобретателност. Макар че на лондонския
рекламен конгрес (1924 г. – П.Ш.) лозунгът е бил Истина в
рекламата – нейната истина е твърде относителна. Тя остава
спорт за надмощие.”131 И независимо че рекламата не е всесилна
в борбата с очевидното (истина, великолепно потвърдена от
соцмодела „нипел”132), нейният патос съхранява, подобно на
130

С. Скитник. Рекламна изложба. В: Слово, 31.10.1929
С. Скитник. Рекламата. В: Слово, 21.08.1929
132
Наименованието на непродуктивната практика, узаконила
извънредната власт на производството в рамките на исторически найантипазарно устроеното стопанство – социалистическото. Тя е печално
известна с маргинализирането на маркетинга, в резултат на което се
произвеждат вещи, съвършено ненужни за пазара. Така на рекламата
задълго е отредена ролята на паралелно, но непопулярно и нелюбимо
училище по потребление и остава обречена на незавидната участ да
продава непродаваемото. Като контраст бихме посочили позицията на
С. Скитник, който още през 1929 г., на практика, постулира известния
131

вехти скрижали, свещения Аристотелев завет, според който „за
реториката трябва да се грижим не като за нещо истинно, а като
за нещо необходимо.” За нашите цели е достатъчно да подменим
думата „реторика” с „реклама”.
Дори тази продиктувана от понятийна прецизност
подмяна може да се окаже съвсем безсмислена, поне както сочат
рекламните слогани, създадени от В. Маяковски по същото време
- между 1923 и 1925 г. Тяхната истинност е простително
отсъствуваща
като
в
детска
героическа
фантазия.
Популяризирайки, например, продукцията на „Резинотрест” (не
какво да е, а тъкмо гумени галоши – достойна тема за специален
разказ), те създават образи, предизвикващи не потребителска
готовност, а единствено чисто естетическо наслаждение като от
цирково версификаторско остроумие:
„Резинотрест – защитник в дождь и слякоть.
Без галош
Европе –
сидеть и плакать.”;
„В дождь и сороконожка не двинется с места
Без галош Резинотреста.”;
„Без галош элегантнее” – это ложь!
Вся элегантность от наших галош.”
Как тъкмо промишленият предмет „галоши” (иначе
казано – гумени цървули) се оказва кръвно свързан не само с
руския, но и с родния ни авангард, ще се опитаме да подскажем
по-нататък. Засега само ще повторим, че процесът на

днес праг на необходима рекламна истинност, според който
съответствието между рекламен образ и стока се вменява като грижа на
умния производител: „И изкуството има нужда от реклама, но само с
реклама не може.” (С. Скитник. Изкуство и реклама. В: Слово,
02.12.1029)

символизация на предметите и превръщането им в хабитуални
емблеми е доста задължен на рекламата...
„Художествените” вещи
За съдбовната близост между човека и предметите
започват да напомнят и някак неусетно преосмислените в
художествената практика обичайни образни паралелизми на
анимистичното мислене, което към края на второто десетилетие,
чрез „подранилото” вдъхновение на Ч. Мутафов, ще
метаморфозира в изненадващо евристични прозопопейни
уподобявания
между
човека
и
машината.
И
ако
„полукласицистичното
полуизкуство
на
изобщо
несоциалистическия съвсем не-реализъм” (А. Синявски) дълго
време отчаяно се мъчеше (в своя ленински блян по пионерска
идентификация с инженерните образи на индустриалната
модерност) да отнеме този приоритет от Ч. Мутафов в полза на Н.
Вапцаров, би било твърде лесно решение позоваването върху
необратимостта на времето: „Моторът” и „Пианото” се появяват
още през 1919 г., „Къща” и „Историята на един автомобил” – през
1933, дори „Радиото”, посветен на А. Златаров – през 1940 г.,
сред окончателния състав на „Технически разкази”. „Моторът” на
преднамерено обозначилия се като Dipl. Ing. и архитект Ч.
Мутафов цяла година преди тържествената поява дори на
емблематичната Чапекова „война на автоматите”, започнала ново
летоброене в инженерната футурология след позабравените за
малко повече от век Е.Т.А. Хофманови „Автомати” (1814 г.), не
само вдъхва живот на „жестоко[то] и красиво същество с желязна
глава и лаком търбух”133, не само нюансира качествата на
футуристично видяното му човекоподобие, но отправя и
вдъхновено обяснение в естетическа любов към него, за да го
съизмери с единствено достойните дотогава за естетическо
преклонение сецесионни модификации на viola odorata: „...колко
тихи вечери съм се учил да прозра чистите линии на твоята
строга красота..., гдето идеалните пропорции на твоето
133
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свръхестествено битие са запечатани завинаги в тънките линии на
гравюрата. Как съм те обичал, скъпо съчетание от съвършенства,
жаждайки твоята душа на девственик, тебе самия, твоето идеално
същество от безкрайна хармония и абсолютната логика на твоя
гений. И колко пъти – ах, тези незабравими мигове! – аз съм
тръпнал в екстаза на обожанието, унесен във виденията и тайните
на твоето чудо, когато ти си благославял моя беден ум със
светлата ласка на твоето откровение, за да те почувствувам мой,
за да те постигна и се слея с тебе в неразривен и вечен блян, лице
в лице с Първоначалното...”134
Предвзето курсивираните от нас места в този прекалено
дълъг цитат от маниерната апология на инженерната любов
обозначават анаграматичната хипотеза в нея да бъдат разчетени
както позагубили яркостта си класични сантименти по „гения на
чистата красота”, така и онези, все още твърде актуални тогава,
символистични ракурси към девствеността, които в своята почти
медицински подробна изчерпателност са заключени между
безплътната нравственост на Богоматерното сияние и
атавистичния „ужас да бъдеш девствен”.
Подозрителната надеждност на тази верификационна
процедура има обаче едно несъмнено достойнство. Тя оголва
високата инертност на окачествяващата атрибуция в
художествения дискурс, който текущо отчита промените в
пораждащия социален контекст предимно чрез обектно
номиниращата част на своите повсеместни когнитивни паралели,
т.е. чрез съществителните имена, независимо от тяхната
синтактична позиция. В резултат на това „лирните” блянове по
гениално чистите линии на девствената красота продължават да
обозначават
„аутистично”
неизменното
състояние
на
„надисторическа” естетска съзерцателност, като допускат само
метаморфозите на посвещенския адрес. В нашия случай: на А. П.
Керн, „душата на дете”, „несъбудената плът” или Ирен – в
Мотора. Нещо повече, фигурата на Поета е положена върху
шофьорската седалка: „Едва Поетът бе поставил ръката си върху
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лоста...и автомобилът тръгна веднага...”135, а представите на
срасналия се с волана лирик за езотеричните тайни на изкуството
са метонимично вложени в техно- (или τεχνέ-) речта на същия
мотор, който „...скандираше необуздано четирите си такта,
римуваше, ритмуваше – прекрачващ и кръстосващ – и всеки път
прекатурваше по един съвършен сонет в изкопа на шосето.”136
В Dipl. Ing.-енерния сленг на Ч. Мутафовия
технопоетически трактат „реглажът на запалването” е онази
вътрешно присъща на изкуството
предпоставка (според Аристотел),
която ще осигури единствено
пригодната „четвърта бързина”
(най-високата тогава директна
трансмисионна
предавка)137
в
шеметното
пътуване
към
езотеризма
на
„Непостижимото”.138 В „Пианото”
пък „четвъртата бързина” се
пресяга към реда на музикалните
понятия, за да се съизмери
номинативно-конкурентно
с
бурното
музикално
темпо
„presto”.139
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Строгата стилистична системност на „трактата” е
поантирана чрез ретроспекция, видяна като „заден ход” (задна
скорост)140, а декоративният атрибут – карбураторът „Зенит”
(най-добрият, не само според повествователя, продукт на BMW
тогава) – на Новия обект за екстатично обожание го снабдява с
толкова реално присъщи свойства, че тяхната конкретност може
почти изцяло да бъде илюстрирана с актуални през 20-те години
рекламни потвърждения. Не по-различно е двойното
литературно-стоково поданство на препарата срещу мазоли
„Кукирол”, превърнат, наравно с „таблетите против настинка”
„Йохимбу”, цигарите „Турф”, „подходящи за любители на конни
състезания”, и „фотографическите апарати” „Ика”, в пълноправен
герой на „Смъртен сън”, 1923 г.141
За да не бъдем подозирани в предпоставена фаворизация
на Ч. Мутафовото предчувствие за новото местообиталище на
романтиката, трябва да добавим, че достатъчно осмислена
съпротива спрямо дълго разпознаваната като вапцаровска
лирическа констатация „романтиката е сега в моторите”
откриваме и през 1933 г. в статията „Умряла ли е романтиката?”,
излязла изпод перото на П. Спасов – автора на твърде
популярната във фемининни читателски кръгове от 60-те и 70-те
апология „Греховната любов на Зографа Захари”. В тази статия,
чийто патос достатъчно добре документира обекта на авторската
обструкция, е почти дефинитивно представена свойствената за
тогавашния съвременник представа за духа на времето: „Светът е
станал делови. Векът е на машината. Предметност – това е
девизът на новото време. Техниката владее всичко – дори душата
на човека. Изглежда, че е минало времето на спокойното
съзерцание, ...на углъбяването... .Темпо, темпо е крясъкът, бързо
изживяване, бързо прегаряне.”142 И за да няма нито капка от
съмнение, че коментираният проблем е представителен
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единствено спрямо родното светоусещане, авторът го поставя в
отдавна популярния контекст на „пропрустовото” ложе: „Страх
се е вселил в човечеството от загубеното време.”143 По-интересна
е обаче социологическата „снимка” на вещите, възведени в
общоупотребими
образи
на
това
усещане.
Тяхната
изчерпателност напомня ревизионен протокол на „етажен
колониал” (праобразът на съвременния mall): „Архитектът, който
на хората строи къщи без ни най-малко заоблени краища, без
нито едно горно корнизче или цветенце върху вратата,... усилено
препоръчва линолеум и балатум”, декораторите измислят
стоманени мебели, счетоводителите – сметачни машини,
банкерите – чековете и модерните руф-картони...”.144
Така представена в естетските горестни ламентации,
ненавистната „антиромантическа” нова предметност (die neue
Sachlichkeit) шества в реално достолепни съответствия и из
вестникарските рекламни рубрики, без да е съвсем ясно къде найреспектиращо и авторитетно се формира парадигмата на онези
представителни образи, чрез които е стереотипно визуализирана
социалната среда в приватните картини за нея. Дали в
социологическите по естеството си систематизации на С.
Скитник, Ч. Мутафов, Г. Милев, Св. Минков, Камен Христов,
проф. А. Стоянов, И. Кънчев, П. Спасов, О. Василев, Е.
Везенков...? Дали в масмедийната реклама, снемаща с натраплива
кататонност и автентична достоверност иконичните проекции на
предметите–неща (die Sachen)? Или пък рожденото място на
визуалното емблематизиране на средата притежава изплъзващо
се от конкретна локализация гъвкаво и взаимообратимо „двойно
поданство”? Неизбежен подстъп към разсъжденията върху тези
въпроси е намирането, разбира се, на „общи места” и „конкретни
места” (argumentum ad hominem), както, прочее, мъдро съветват
аргументационните препоръки на класическата реторика.
***
Серийното възпроизводство на конфекционния вкус,
срещу чиято естетическа „низост” роптаят и С. Скитник, и Ч.
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Мутафов (в есетата „Мода”, „Ючбунар” и пр.), има за свой първи
и най-авторитетен учител домашния интериор145, който през 20те с готовност подменя уникалните багри на ръчно тъканите
чипровски и котленски килими с безкрайната тиражност на
монотонно орнаментирани и оцветени модни настилки.
Линолеумът (производство на Deutsche Linoleum Werke) и
балатумът („най-големият прогрес в модерното обзавеждане на
жилището”), евфемистично преназовани през 20-те от търговеца
Тулио Мусти „мушами за под”,

(„Слово”, 13.10.1927)
са от онези промишлени продукти, които, заради своята
достъпност, бързо се превръщат в евтин знак за социален
престиж, разбиран по принуда като екзистенциално равенство, а
не изключителност: „това изобретение, патентовано във всички
страни, е направило революция в думите лукс и комфорт, откакто
се въведе във всички среди, даже и най-скромните”. „Коментра”
АД пуска в обръщение детайлна рекламна екфраза на щастието,
145

С.Скитник, например, гневно възкликва по повод интериора на
градската къща от 20-те: „...всичко в градската българска къща носи
белега на долнопробен европейски артикул.” Виж: С. Скитник.
Интернационалните декоративни изложби. В: Слово, 6.09.1926.

което би застигнало всяка домакиня, придобила тези авангардни
продукти. Освен предварително изредените в дълга рекламна
поредица хигиенни основания на избора,

(„Слово”, 1935)
това описание върши нещо изключително, като мотивира
покупката с...естетически съображения и се опитва да парира
възможни артистични обструкции спрямо очевидно изкуствената
си, но далеч не художествена природа.
Изредените „практически преимущества” („лесно и бързо се
чисти; не се кове, нито се лепи, а се постила направо като килим
или черга; не гние, нито прогнива дъските”) не предизвикват
логическа съпротива, освен, разбира се, разумното колебание по
повод съдбата на самите „дъски”. Не толкова безспорно обаче е
въведеното
контаминативно
понятие
„художествени
придобивки”, чиято осезаема „потребителска” конотация
успешно подготвя тържественото разкриване на неговото
съдържание: „Балатум е най-евтината и при това най-трайната
подова настилка”. Това скандальозно и твърде безцеремонно, на
пръв поглед, присвояване на качеството „художественост”, без да

променя конфекционната същност на промишлената настилка,
очевидно подсказва съществуването на такива масови либерални
претенции към традиционната езотерична непристъпност и
обособеност на естетическото поле, които чрез съгласуван
рекламен щурм ще се помъчат да легитимират забравената
етимологическа близост между „техническо” и „τεχνέ”. Така
например, инженерно-техническата „абракадабра” „манесманови
стоманени леки специални тръби”, използувана от Машинна
фабрика „Котел” на Ст. Величков С-ие (София) за да бъде
назован материалът на произвежданите от нея мебели, не се
оказва никаква пречка тази продукция, преминала през сложна
електрохимическа обработка чрез твърде опасния тривалентен
хром, да бъде препоръчана като особено подходяща „за
специални уредби на мобилировки при салони, театри, сцени и
пр.”, като, свръх това, е обещана и безплатна консултация с
архитект-специалист (вероятно – по интериорен дизайн) при
такива особено значими поводи.

(„Слово”, 1935, бр. 4018)
В този дух рекламират произвежданите от тях „таблени
кревати”и „Братя Габровски” АД, Русе, предтечите на известното
от близкото минало предприятие „Тръбна мебел”, Русе, което

задълго бе едно от лицата на местната социалистическа
промишленост. А търговецът Михаил Кършовски директно
обявява продаваните от него мебели, в това число – и железни
кревати, за „художествени”. Поставеният в неговата реклама
особен логически акцент върху спалните за годеници и
младоженци, освен че разколебава традиционната нравствена
представа за предбрачна допустимост на първата брачна нощ,
извежда тези „специални” кревати из реда на обичайните им
подобия, като очертава затруднителна амфиболическа хипотеза
тяхната изключителност да бъде мислена или като художество,
или като издържливост...

(„Слово”, 1936, бр.4282)
Дори в най-„непоетичната” браншова сфера –
счетоводството (ако, естествено, се абстрахираме от характерната
за дружеския кръг на Д. Подвързачов иронична употреба
„счетоводителят Николай Михайлов”, разчетена върху
оксиморонното игрово съвместяване между счетоводство и
поезия) - личат релефни следи, водещи към умишлено търсена
неяснота в ценностния статут на тези две метафорично мислени
крайности.

ІІІ. Родни и вносни медийни етюди:
3.1 „Литературно-техническа комбинация”: Чавдар
Мутафов
Утопичната прогноза на К. Чапек в „R.U.R.” (1920 г.) за
предстоящо „раждане” на мислещи машини отдавна, поне от
времето на ролята, която известната „Енигма” изпълнява през
Втората световна война, не изглежда футурологично.
Междувременно обаче първият патент на шифровъчната машина
датира от 1918 г. и принадлежи на немския инженер д-р А.
Шербиус. Предвид късната популяризация на „Енигма” чрез
нуждите на Вермахта „прозрението” на драматурга намира свои
верификационни потвърждения тъкмо в така наречената по-късно
„организационна техника”, работеща, според думите на найбезспорния й познавач у нас през 30-те, „по способа на
продупчените („перфо” – П.Ш.) карти”146. Предходници на този
върхов машинен интелект през 20-те са ръчните сметачни
машини, една от които е популярната „Brunsviga”. Свидетелство
за нейната устояла на времето надеждност е обстоятелството, че в
авангардния учебник на Ц. Стойнов по „машинизиране на
счетоводството” от 1943 г., тя все още намира място сред
рекламираните там далеч по-сложни и „интелигентни”
устройства като „Идеал”, „Мерцедес”, „Олимпия”, „Анкер”,
„Астра” и пр. Съвършената стилистична неутралност, която
рекламният образ на „Brunsviga” добива в академичния
типографски контекст, е предходена от твърде експресивни
рекламни апели, които, без каквото и да е усилие на съвестта,
бихме могли да преценим като тематично ядро на едни
ненаписани „Технически разкази”.
През 1929 г. рекламният образ на „Brunsviga”
метонимично съвместява слогана „мозък от стомана” с
анатомичното вместилище на човешкия интелект.
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Не кой знае колко по-късно, през 1936 г., внушението на
този великолепно измислен слоган ще се окаже натурализирано
чрез иконична редупликация, за да бъде постигнат онзи
убеждаващ синтез в медийния образ на бранда, който ще го
превърне в автоматизирано разпознаваем субститут на вещта, в
лого.
Жизнеността на тази метонимична визуална представа,
чийто евристичен приоритет по право може да бъде присъден на
рекламата или нейния масмедиен събрат - киното (например,
„Модерни времена”), редовно се потвърждава в съвременната
„авангардна” инсталационна практика, заета, без особено
значение кое точно ще предпочетем, ту с „евристично”
левичарско оплакване на човешкото автоматизиране, ту пък с
периодични „революционни” бунтове спрямо идеологическата
агресия на предметите.
Далечната антична „пропедевтика” на машинноутопическите догадки, макар и фиксирана в безспорни
потвърждения като драматургическия похват „Deus ex machina” и
особено аутоматопойетиката на Херон Александрийски в
трактата му „Аутоматопойетика” (ок. 1 в.), все още не

контаминира в синтезна представа човека и неговото
свръхвидение, независимо че контаминативната хипотеза е
етимологически предзададена дори в името на богинята на
Случая - Αὐτοματία. Доста по-късно, според М. Фуко – през
класическия 17-18 век, „бива открито тялото като обект и мишена
на властта”147, за да може удивителното подобие да бъде видяно в
стряскащи детайли – „движения, жестове, положение,
скорост”.148
Назованите от М. Фуко две обезпокоителни проекции на
аналогията между човека и машината – анатомо-метафизическа и
технико-политическа – мотивира и може би първата осмислена
новелистична съпротива у Е.Т.А. Хофман, който още през
далечната 1814 г. нарича разпространените тогава механични
човешки фигурки „умъртвен живот или оживяла смърт” и прави
чрез футурологичния образ на героинята-марионетка Олимпия
(„Пясъчният човек”)149 удивително точно предчувствие за онези
все още предстоящи тогава последствия, каквито ще има за
човека неговото самоосмисляне сред плътно обкръжение от
техно-аналогони.
Удивително сходна е и малко по-късната публична
реакция спрямо първите дагеротипни копия на човешкия образ150,
опитващи се като че ли непозволително „да проникнат” в тайната
на сътворението. След по-малко от век обаче „естествеността” на
техно-аналогоните се оказва промишлено потвърдена и трайно
укрепнала в самоосмислянето на човека, за да се превърне към
края на второто десетилетие на ХХ век в нарочен естетически
обект. Така, в рекламната рисунка на „Brunsviga” човешкият
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мозък е метонимично съвместен (или метафорично подменен?) с
разпознаваемите емблеми на индустриалния „пейзаж” – зъбчати
колела и оси, които са представени като негов синоним също
толкова убедително, колкото днес е безукорна синонимията
„мозък - компютър”. Подобно на К. Чапек, рекламистът от 20-те,
развил свръхсетива за мощта на модните и престижни
идентификационни механизми, вижда взаимодействието между
човека и машината предлогически контаминативно, сякаш
потвърждавайки или разумните основания в образа на древната
богиня
Αὐτοματία,
или
предчувствувайки
научното
безпристрастие на Л. С. Виготски, съзрял, приблизително по това
време (1930 г.), в подобните детски „рентгенови рисунки”
(например: рисунка на къща, зад чиито непрозрачни стени бива
изобразен интериорът във „физиологическата” му прелюбопитна
изчерпателност) ембрионални хипостази на творческото,
непонятийно, образно мислене.151
Вечният хуманистичен порив да бъде прозряна човешката
същност, скрита зад непроницаемата и измамна защита на
видимата човешка плът („Портретът на Дориан Грей”) или
покриващата я дреха („По дрехите посрещат, по ума изпращат”),
снабдява по волята на автора героинята Мими от разказа „Дамата
с рентгеновите очи” (1934 г.) с такава нарочно оказионална
фамилия, която етимологически да обосновава идеята за
измамността на видимото ([trompe-] фр. – лъжа; техники за
създаване на оптически илюзии). Буквално провокирано от
удостоеното с Нобелова премия откритие на В. К. Рьонтген от
1895 г., хуманистичното метафоризиране на тъй наречените от
него „Х-лъчи”,
осъществено у нас от С. Минков
в
симптоматично непосредствена близост с предходния му сборник
„Автомати” (1932 г.), е по-скоро действителен визуален „патент”
на рекламата. През 1929 г. „облъченият” с масирани медийни
апели възприемател на рекламната кампания за „българска захар
от цвекло” се сдобива с чудесната възможност да прозира зад
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непроницаемата материя на не твърде качествената тогава
вестникарска хартия152 и едва ли не рьонтгеново-прорицателски
да провижда през нея собствените си истински... вкусови
пристрастия.
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промишления стандарт за производство на хартия. Обстоятелството, че
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оценката ú като стратегически продукт, като своего рода стратегически
важна „медийна суровина”...

Впрочем, самата героиня Мими Тромпеева се сдобива с
изходна определеност в повествованието далеч не само чрез
оказионалната фамилия [Лъжовна], но и посредством квазиреалията „прочутия институт за разхубавяване Козметикум
Амулет”, професионално зает по дефиниция с надграждане на
„оптически илюзии” върху природното естество на жената.
Тъкмо
приказните
козметични
метаморфози,
усърдно
превръщани в реалност от популярните през 20-те години
„институти де ботè”, както личи от един рекламен комикс от 1932
г. (за него ще стане дума по-късно), правят хуманистично
несъществени нравствените отстояния между „сатанинската”
роля на козметиката и лъжата, разбирана, не на последно място, и
като дехуманизиращи човешката същност рекламни призиви към
подмяна на идентитета. Рьонтгено-медийният аналог на
инициационния обряд „декалцеация” (буквално – събуване;
преносно – разголване, оголение, снемане на измамната обвивка)
възпроизвежда онази негова церемониална нагласа към
безпристорна искреност и откровеност, с каквато и самата
реклама подсъзнателно внушава на потребителя да влезе в
общение с продукта, за да разпознае в него поне част от своята
същинска „втора природа”, да изтрие от лицето си всякакви
остатъци от нравствена съпротива спрямо сатанинските
посегателства към натурата, към нейната свенлива безискусност
и с успокоена от „очищението” съвест да нанесе на тяхно място,
например, пудра „Идеал”...
В началото бе ... рекламата
Отчетливият прагматизъм на рекламния дискурс
притежава толкова изострена чувствителност към реалиите,
съставящи актуалната езикова картина на света, че твърде често
неговата номинативна агресия изпреварва в регистрацията на
тези реалии паралелните браншови езици, чието дискурсивно
разгръщане
е
опосредствувано
чрез
консервативни,
наукоподобни верификационни процедури.
Екстрената отзивчивост на рекламната масмедийна реч,
например, оспорва първенството на П. Спасов да привлече като
разпознаваем детайл в образа на епохата името на У. Нобиле,

чийто дирижабъл „N-1” през 1926 г. извършва революция в
пространствените представи на човечеството: „...летението на
Нобиле до Северния полюс държеше в напрежение целия
свят”.153 Още през същата 1926 г., т.е. седем години преди автора
на статията, обругаваща „новата предметност” като враг на
романтиката, сред изградената от множество микроетюди първа
масирана рекламна кампания на българската „захар от цвекло” се
появява и слоганът „Яжте захар, за да имате силите на Нобиле!”
Още по-безнадеждно
изостанал от П. Спасов в
регистрацията
на
друга
емблематична фигура от 20те е О. Василев, който в
левичарската по духа си, но
интригуваща
студия
„Социология на рекламата”
от 1938 г.154 въвежда в
обращение името на д-р С.
Воронов, скандалния хирург
и
автор
на
още
поскандалната бихевиористична
концепция,
широко
популяризирана у нас чрез
издадената през 1928 г. книга
„Подмладяване
чрез
присаждане”. Ако не вземем предвид публикувания през 1932 г.
разказ на С. Минков „Маймунска младост”155, който нравствено
тълкува светлата геронтоложка идея на д-р Воронов за вечна
младост чрез присаждане на маймунски тестикули, първенството
на речевата отзивчивост ще принадлежи отново на рекламния
дискурс. Още през 1928 г. продължението на същата рекламна
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кампания излъчва специален етюд с игрово обструктивен слоган:
„Долу Воронов! Захарта подмладява човека!”

Основан на преимуществената концентрация на
„стопанската пропаганда” върху предметите, „клинично”
фетишизираният рекламен дискурс си присвоява статута на найекстрено и отзивчиво ехо сред всички обособени браншови
„езици”, които конкурентно се надмогват в създаването на
авторитетни картини за света. Рекламната реч първа назовава,
първа изрича словото, което априорно, по Новозаветна
дефиниция, е в Началото. Тъкмо идеологията на новата
предметност (die neue Sachlichkeit) съзира в промишлената
стандартизация на вещта, в нейната надсубектна „клонингова”
възпроизводимост
онази
стереотипна
стабилност
и
прогнозируемост на социалната среда, онзи екзистенциален уют,
който композиторът проф. А. Стоянов съзира във възможната
единствено сред тишина хармония.
В своя следреволюционен (за да не кажем –
контрареволюционен) „сомнамбулен” манифест „Бог не скинут.
Искусство. Церковь. Фабрика” К. Малевич, добре познат и на С.

Скитник, и на Ч. Мутафов, гениално прозира доктриналната мощ
на всеобщия регистър от фабрични предмети, чието практическо
и икономическо „съзнание” – „опора на всичкия смисъл и
всичката логика” – той преценява като цел на „всички човешки
смисли”.156 Формулираното от него функционално подобие
между религиозните доктрини и фабричната идеология е
закрепено в оказионалната понятийна двойка „религиозен
техникум – фабричен техникум”157, чиито съдържания обявява за
телеологично еднакви. Нещо повече – независимо от своята
„особена практическа нагледност”, техническата област се оказва
в положение на „забранена истина”, в борбата за чието налагане
тя създава свой, паралелен на религиозния, пантеон от светци и
мъченици - потвърдено, впрочем, от съдбата на много
изобретатели, които загиват, подобно на удавения от „мирните”
жители на Данциг създател, според К. Малевич, на плетачната
машина за чорапи Молер158... След като посочва смисловия
паралелизъм в „рекламните” девизи на църквата („който не се
моли и не създава блага, няма да попадне в Рая”) и фабриката
(„който не работи, не трябва да яде”), К. Малевич формулира
окончателния си извод, според който „фабриката и заводът се
готвят да въведат човека в ново механическо царство, оковавайки
неговото тяло като душа в нови дрехи или средства за
производство (предмети – П.Ш.), и в това царство човекът ще
бъде мислен, както сега мислим формата на душата в човека.”159
Иначе казано – човекът ще бъде душата на новия Кентавър,
наречен „човекомашина”, и ще бъде видян, подобно на Ч.
Мутафовия Поет (душата на човечеството), върху шофьорската
седалка.
Зрителното
различие
между
художествения
„технически” разказ и откровено нехудожествения рекламен
текст, превъзнасящ съвършенството на „Пакард-120” или
индустриалното срастване между човек и автомобил, ще се
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състои само в това, че, както преднамерено абсурдистки гласи
самият рекламен текст, „собственикът на Пакард сам кара колата
си, а шофьорът седи отзад. Това е лесно обяснимо. Карането на
Пакард е изкушение, което малцина от собствениците могат да
надвият...”

(„Слово”, 1936, бр. 4128)
Инженерният анимизъм на уверено влязлата в правата си
индустриална епоха скъсява дотолкова отстоянията между човека
и нещата (die Sachen), че констатираната от Ч. Мутафовия
Дилетант „липса на перспектива” произвежда непреодолим
познавателен драматизъм тъкмо заради непрогледната, макар и
„видима баналност на нещата”.160 Смътното, но болезнено
предчувствие за тяхната идеологичност ражда (не кой знае колко
по-различно, впрочем, от възгледите на късната постмодерна
критика
на
потреблението)
персонално
усещане
за
„овеществяване” на човека и шизофренно преживяване на
160
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близката нерадостна перспектива той да бъде изцяло придаден в
опасно подменящата го идеологическа власт на вещите: „Мен ме
преследват нещата: те искат да ме лишат от мене.”161
Прозрението на Дилетанта, че „няма неща, няма граници: граница
съм аз, а всичко е в мене”162, тъжно напомня и изгубената яснота
на картезианското убеждение, че „човекът е мярка за всички
неща”, и Витгенщайновата неоплатоническа вяра, че границите
на приватната картина за света са предзададени от границите на
приватния език. За да е пълна последната аналогия, е нужно само
„език”-ът да бъде подменен с „неща”...
Всъщност, такава подмяна би била твърде пресилена, тъй
като, както показва Ж. Бодрияр, системата „предмети - реклама”
образува не толкова език, колкото система от значения или
условен код „стендинг”, който не структурира личността, а само я
обозначава и класифицира, не структурира социални отношения,
а само ги члени и йерархизира. И независимо от очевидността на
обстоятелството, че „в своя формализиран вид тази система,
универсално маркираща човешкия социален статус, представлява
своего рода стендинг код”163, все пак си позволяваме
хипертрофиращото своеволие да смятаме, че в понятийно
недиференцираната все още среда на взривно начално струпване
на индустриални предмети системата от значения, хаотично
произвеждани от тях, се усеща като смътна заплаха, излъчвана
като че ли от мощно системен, макар и неразгадаем, шамански
език.
И така, с позволение, става дума за „езика” на
предметите, подложен на прецизно изследване от „новия
делничен реализъм”, името на един от чиито всепризнати
идеолози - Георг Грос („майсторът на гениалната баналност”164) –
Ч. Мутафов сочи като емблема на социологоподобния интерес на
изкуството към всекидневието. Известната „Кукла” (всъщност –
„Без заглавие”, 1920 г.) на Г. Грос, вещно типизираща

161

Пак там, с.12
Пак там
163
Ж. Бодрийар. Система вещей, М., 2001, с.210
164
Ч. Мутафов. Банално изкуство. В: Слово, 1924, бр. 713
162

урбанистичната човешка многоликост, може да бъде преценена
като механичен предтеча на Ч. Мутафовите герои, загубили
своето персонално своеобразие.

Г. Грос „Без заглавие”, 1920 г.
И рекламната типология...
Марионетките, Архитектът, Банкерът, Шлосерът, Дамата,
Учителят, Поетът, Механикът и пр., и пр. са очевиден
трансформант на промишлено стандартизираната вещ далеч не
само в идиолектите на Ч. Мутафов и П. Спасов. Те са
пълноправни герои и в създаваната чрез браншовия език на
рекламата паралелна картина за света, чийто номинативен
инструментариум представя човека и алегоричните му
субститути в тяхната родова или стратификационна обобщеност:
„Жокеят не разчита на победа, ако конят не е подхранен със
захар”;

Мишката зове: „Слушайте мен! Захарта никак не вреди на
зъбите”;
Детето мъдрува: „Разбирам чай, но с повече захар!”;

по своята типизираща номинативна моделност пък Дамата и
Механикът от рекламата на автомобилно масло „Purfina” като че
ли току-що са напуснали марионетъчната персонажна система в
прозата на Ч. Мутафов...

Даже онези рекламни герои, снабдени с реално
съществуващи имена като Ученикът Митко, дал единствено
правилния отговор на въпроса „коя е най-силната храна?”,

или Шопът Нане, който с разбиращо съгласие изслушва
откровението на своя сътрапезник (вероятно - Вуте) по повод
задължителната, нормативна комплектност на винцето и
цигарите „Картел”: „Да ти кажем право, Нане, кога пием, винцето
хич не ми се услажда, ако не запушим една от Картело.”,

не могат да бъдат освободени от опеката на своя анекдотичнонарицателен модус.
Нещо повече, дори съвършено персонализирани рекламни
герои като „Българинът с феноменалната памет” М.
Карадимитров, който има „винаги будна и свежа памет, защото
пуши само папиросите Томасян”, се оказва с потисната приватна
изключителност, тъй като неговият неординерен дар е призван да
узакони възпроизводството на въжделения за производител и
рекламист битов стереотип. Това се случва независимо от

обстоятелството, че автентичността на героя е аргументативно
удостоверена чрез портрет, макар и рисуван...

Идеята за стандартизация, обслужваща потребността на
промишленото производство от висока организираност165,
притежава два особено значими социални ефекта. Първият от тях
засяга управлението на качеството в процеса на промишленото
производство и в този смисъл може да бъде преценен като
предтеча на по-късната идея за създаването на такава
надсубектна организация в промишленото предприятие, която
надмогва постоянната заплаха от латентна съпротива на
„лудитски” синдикализъм. Масовото и повсеместно създаване на
стоки с възпроизводимо качество обаче легитимира като нова
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Виж, напр., Цв. Стойнов.
Стандартизацията и стопанската
пропаганда като планови мероприятия в пласиментната политика на
кооперациите за общи продажби на земеделски произведения, Варна,
1947. Макар и късна, и по тази причина – отразяваща формиращите се
вече управленски нагласи към планиране на съвкупния стопански
живот, тази студия представя такова разбиране за промишлената
стандартизация, което континуално произтича от осмисления опит на
либералното стопанско развитие до 1944 г.

публична ценност ценността на шаблона, ценността тъкмо на
онази стока, която притежава недвусмислено разпознаваемо
съответствие спрямо клишето на обозначената с марка
обичайноправна публична представа за потребителска годност на
предмета, както, разбира се, и нейното писано, фиксирано в
стандартизационни „закони” нормативно потвърждение.
Ценността на стандартизираното съответствие спрямо
клишето на бранда се оказва по-често активирана не толкова чрез
същинското качество на продукта, колкото чрез системата от
присъщи обозначения, които могат да превърнат кутията от
папироси „Томасян” в средство за домогване до висок
потребителски престиж, независимо че е използувана само като
„табакера”, хитроумно заредена с папироси второ качество...
Самоценността на бранда представлява вторият важен социален
ефект от стандартизирането на машинното производство, чиято
копираща същност традиционното естетско реагиране, макар и с
авангардистки претенции, обявява за проявления на
дехуманизиращата тиражност: „...в техниката личното творчество
се изгубва в момента на реализирането му и затова името на
автора се покрива с фирмата на фабриката.”166
Стандартизирането на креативния акт в „епохата на
техническа възпроизводимост”, стереотипизацията на аналогона
чрез посредството на шаблона-щампа превръща футуристичната
естетска обструктивност в идеологическа
основа
на
дисконтинуалните представи за смяната на художествените
стилове. Така, още през 1911 г. В. Кандински провиденчески
концептуализира понятието иначе, превръщайки го в евфемизъм
на естетическата ценност.167 През 1920-21 г. Ч. Мутафов ще
противопостави срещу „суровите хитрости на Нещата, които
искат да... сломят” Дилетанта, единствено възможната, според
повествователя, защита – „нещата” да бъдат виждани другояче.168
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(Не задължително – през дехуманизирания взор на вече
некривогледите очи на лъжовната Мими.) Обособено чрез
нарочен курсив, понятието добива доктринален смисъл,
потвърден само след една година и в оценката на Ч. Мутафов за
илюстрациите на С. Скитник към поемите на Е. По: „...всяко ново
изкуство почва с думата другояче.”169
3.2 Наративни ембриони на рекламния комикс
Тъкмо С. Скитник обаче, по същото време, в една от
седемте си илюстрации към „Български балади” на Т. Траянов
(1921 г.) представя тиражно-редупликативен образ на майката,
влязъл в явна логическа полемика чрез своето почти
четирикратно „възпроизводство” с наименованието на баладата и
едноименната рисунка „Майка” в...единствено число.170

„другояче”, бива закрепена у нас не без посредничеството на К.
Айнщайн, чието произведение „Върху Ватек” е публикувано във
„Везни” от 31.12.1919, кн.5. Виж по-подр.: Н. Цочева. Чавдар Мутафов
и българската култура между двете световни войни, С., 2007, с.143.
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Орнаментално размножен като че ли чрез бояджийскодекораторска щампа, образът на майката илюстрира с еднаква
правдивост и баладичната книга на Т. Траянов, едно от чиито
посвещения е адресирано към самия художник171, и онова място
от цитираната студия на В. Кандински, където ролята на
повторението е представена като струпване, амплификация,
„сгъстяваща духовната атмосфера.”172 „Недовидяна” се оказва
единствено бележката под черта, в която хвърковатоасоциативното мислене на В. Кандински прави случаен (?)
паралел между повторението, призвано, подобно на парник, да
осигурява сгъстена атмосфера „за съзряването на някои
плодове”173, и... рекламата.
Тъкмо хебефренното медийно възпроизводство на
рекламния образ ще се окаже същинско съдържание
едновременно както на естетската „погнуса” от стереотипно
мултиплициране на промишлени предмети, така и на отричащата
го рязка авангардистка обструкция, въплътена в сродните
понятия иначе и другояче. Иначе казано, презрението на
академичното естетство към повсеместните и неотстраними
проявления на индустриална мултиплицираност (серийна
монотонност на клишето в достъпната мода, в кооперативните
урбанистични градежи, в панаирджийската предметна култура, в
епигонската практика и пр.) се оказва твърде ненадежден
защитен вал. Именно чрез латерната (или машината за музика,
както я нарича Т. Адорно) ще бъде вдъхната творческата обсесия
у И. Стравински, чийто неокласицизъм е известен още и
като...моторика.
У нас пък, дори това да е само игра на думи,
академичният
враг
на
промишлено-декоративната
мултипликация и ревнител за креативен дизайн проф. С. Баджов
„отглежда” като педагог автора на първата лицензирана в
страната през 1938 г. мултипликационна техника: Д. Тодоров–
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Впрочем, без да настояваме, че връзката е
непосредствено каузална, серийният образ на майката у С.
Скитник от самото начало на 20-те може да бъде тълкуван и като
индикация на предвиденото още през 1911 г. от В. Кандински
рецептивно изкушение по своего рода литературност, приказност
и, най-накрая, фабулност в изобразителното изкуство. Далеч
преди още да бъдат нормирани размножените в неделима
циклична серия изобразителни ракурси към един и същи предмет,
кинематографично удостоверяващият ефект на цикличната серия
бива многократно апробиран в рекламната практика и в усърдно
поддържаните постоянни вестникарски рубрики, към които,
впрочем, самата реклама проявява съвсем не безкористни
предпочитания. Всъщност, постоянството на рубриката, към
което рекламата се стреми, за да автоматизира въздействието си,
е типографски аналог на героя-актант, а непрекъснато
обновяващото се съдържание на самата рубрика може да бъде
видяно като неговото поредно героическо приключение... Иначе
казано,
вестникарската
медия
дотолкова
стабилизира
индустриално провокираната публична представа за серийна
динамика на социалната среда, че някак изневиделица жанрът на
комикса, на предтечата на рисуваното кино, се появява у нас175 в
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Жанрът на комикса или повествованието в картинки (с приложена
към тях „реч-балон”) има доста дълга история, която отвежда до
първата половина на 18-ти век, когато У. Хогарт, чието име е съхранено
в естетическото понятие „хогартова линия”, създава серийни сатирични
изображения с нарочната нагласа да изгради повествование в образи –
„Прогресът на блудницата” (1732 г., в шест части), „Промишленост и

началото на 30-те години тъкмо във връзка с потребностите на
промишленото производство.
В родната рекламна практика комиксът (като неразделна
серия от рисунки, разказващи една история) е предшествуван от
нерегулярно
публикувани
автономни
изображения,
интерпретиращи една и съща тема от различни ракурси.
Съставени от реч и образ, тези, на пръв поглед необединени в
сериен наратив, реклами се възприемат като цикъл поради
общността на тематичния предмет, обичайно постоянната
типографска позиция, заемана от тях, и стиловото им единство,
обезпечено, ако си припомним Х. Вьолфлин, от общността на
автора. Подобни „преджанрови” форми на комикса могат
успешно да бъдат илюстрирани чрез мощни рекламни кампании,
проведени у нас през 20-те. В някои от тях, например –
кампанията, посветена на така наречената „българска захар от
цвекло”
(1928-9
г.),
хипотезата
за
провокация
на
кинематографичен възприемателски стереотип остава дори
неподсказана. Отделните рекламни изображения – повече от 45
на брой! - съхраняват своята автономност. Дори, мотивирани от
известно предубеждение, да подозираме „откривателската” им
близост до отстоящото само на косъм наративно динамизиране, в

безделие” (1747 г.) и пр. Тези изображения притежават наименования,
които по своята екфразисна изчерпателност представляват по-скоро
съпровождащ обяснителен текст. Например, съпровождащата реч към
„Блудницата” изглежда така: 1. Впримчена от една сводница; 2. Скандал
между нея и един евреин-сутеньор; и т.н. Не много по-късно, в „Анализ
на красотата” (1753 г.) художникът-теоретик ще формулира ясно своята
концепция да покаже чрез рисунки живота като на театрална сцена.
Изобразителната практика на У. Хогарт обаче създава по-скоро
ембрионални протоформи на комикса, който дефинитивно е основан
върху твърде масивна серия от рисунки. Неговото същинско
самоосмисляне се свързва с имената на Р. Тьопфер и В. Буш, които,
съответно, през 1843 и 1865 г. създават истории с такава
последователност на илюстрациите към тях, че, на практика, достигат
до доминацията на образа, характерна за окончателно установения
облик на жанра от края на 19-ти и началото на 20-ти век, например, в
„Жълтото хлапе”.

името на коректността се налага да спестим и без друго
напиращите тълкувателски увлечения. Не такъв обаче е случаят с
паралелната кампания, посветена на „разхладителните бонбони”
„Ментин” – нов продукт на придворния доставчик „В. Пеев” АД.

Отделните рекламни изображения, съпътствувани от
съвсем не лоши 4-стъпно-хореични катрени в задкулисноцеховия ироничен дух на „Българан”, „Звено” и все още
предстоящия „Щурец”, се появяват последователно и поотделно,
като че ли за да пожалят инертността на така да се каже „донаративния” изобразителски стереотип. И ангелите, изкусени от
земни сладости (Ангелите в небесата// са съгласни до един:/
„Грях ще има на душата,/ който не яде Ментин!”), и райската
съблазнителка на Адам (Ако в рая пък змията/ знаеше секрет
един,/ на деда Адам душата/ съблазнила би с Ментин.), и
градският самотник, преборил урбанистичното отчуждение чрез
редовно приемане на В. Пеевия продукт (Скучно ли ти е понявга,/
че в нощта си сам-самин,/ за другар си взимай сявга/ малко
истински Ментин.), и младата дама, потопена в недостъпните
тайни на ароматотерапията пак с негова помощ (Много миризми
обичам:/ роза карамфил, жасмин,/ но над всичко предпочитам//
аромата на Ментин.), и приказното огледало, съветващо по
въпросите на красотата с вечна готовност (Слух се носи по
земята/ и в Париж и във Берлин:/ -Линията на жената/ се
поддържа със Ментин.), са все отделни гласове в предварително
замислената „полифония” на съвкупното рекламно внушение.

Всички те „пишат” автономни и едноактни сцени до онзи
момент, когато, по неизвестни медийно теоретични импулси,
рекламистът не се оказва озарен от печелившето досещане да
натурализира тематичната свързаност между тях, помествайки ги
едновременно като епизоди в поредица, наподобяваща
последователност от съседни филмови кадри.

Същинският рекламен комикс
Тенденцията към наративно динамизиране на рекламното
въздействие, макар и твърде плахо проявена в квази-кадровата
поредица, посветена на Ментин, не много по-късно се
конфигурира с видима определеност в следващия това
ембрионално жанрово предчувствие конструкт – недвусмислено
разпознаваемия комикс. Това се случва в пряка връзка със
стопанските потребности на легендарните химически заводи в
Костинброд „Никола Чилов” през 1932 г., когато жанровата
норма на комикса бива публично легитимирана в познатия ни
днес вид чрез блестящи образци, плод на творческо
сътрудничество (?). Сред авторите безспорно може да бъде
посочен единствено художникът Р. Алексиев, който е оставил
автограф [Р.А.] върху всеки последен „кадър” на комиксите. За
личността обаче на версификатора, взел участие в този ранен
копирайтърски екип, могат да бъдат правени само догадки,
основани върху експлицираните стилови топоси, схващани като

експертно валидна марка на вероятен идиостил, или върху други
косвени сведения, подсказващи вероятна атрибуция. Без да
избързваме, впрочем, нека първо да представим тези уникални
артефакти в тяхната реална медийна последователност.
1. Сапун „Идеал” („Слово”, юни, 1932 г.)

Госпойца Миче бе богата,
но във лицето бе цял звер
и от пъпчивата ú кожа
странеше всеки кавалер.

И ни помади, ни сапуни
от разни марки и цени
не ú помогнаха да може
поне един мъж да плени.

Затуй тръгнá по разни врачки,
магии хиляди правù,
гълтá илачи-буламачи,
търкá се с билки и треви,

Тогаз богинята Венера
от състрадание и жал
насън изпрати ú утеха:
едно калъпче Идеал.

Изми лицето си със него,
изхарчи цялата си зестра
по институти де ботè (курсив светнá, блеснá кат слънчев
зрак
– П.Ш.),
и начаса бе обградена
но кожата да се оправи,
въпреки всичко, пак не ще.
от кандидати цял рояк.
2. Пудра „Идеал” („Зора”, 15.06.1932 г.)

Госпойца Миче бе щастлива,
че от сапуна Идеал
видът на кожата ú гладък
и дивно хубав бе станал.

И озлобени се събраха
да чешат злия си език
и думаха: - Магия прави,
затуй е във лицето шик!

Но по-щастлива се почувства,
щом тайна нова опозна,
която майсторски превръща
в богиня всякоя жена.

И вкупом всички кикимори
решиха ден и нощ да бдят,
та чудотворната магия
на Мичето да разберат.

Лицето ú от тази тайна
превърна се на нежен цвят
и с туй направи да се пукат
съмахаленките от яд.

Но щом в прозореца зърнáха,
гръм сякаш беше ги треснáл,
че чудотворната магия това бе пудра Идеал.

3. Пудра „Идеал” („Слово”, юни, 1932 г.)

Като узнаха от какво е
госпойца Миче толкоз шик,
махленските клюкарки вкупом
хукнáха, без да губят миг,

че, щом на пътя се явиха,
такъв фурор бе, Боже мой,
че стражата едвам се справи
с поклонниците им безброй.

през улици и през мегдани,
през бари, локви, дъжд и кал
и се сдобиха незабавно
с кутия пудра Идеал.

В града, щом всичко туй разчу
се,
събра се женският конгрес
и с акламации веднага
гласува този манифест:

И не след много, за почуда,
на всяка кожата станá
тъй ароматна и приятна
и със такава белина,

„Права ний искахме до днеска,
но тоз лозунг е остарял:
от днеска искаме за всека
Кутия пудра Идеал.”

4. Пудра „Идеал” („Слово”, 01.07.1932 г.)

Благодарение на свойта
любов към пудра Идеал
успехът на госпойца Миче
така огромен бе станáл,
че минеше ли в булеварда,
сърца пленяваше навред
и стражата видя се в чудо
да пази столичния ред.
И не една душа корава
със хубостта си победи,
и не един дуел за нея
станá в хайлайфните среди.

А даже от любов по нея
с въже, преметнато през
врат,
мнозина се самоубиха
в Борисовия дървосад.
Тъй славата ú непрестанно
растеше шумно всеки ден
и най-подир светът софийски,
от хубостта ú запленен,
в един конкурс за хубавици,
с безброй овации и бис,
венец със лента ú поднесе
и я провъзгласи за „Мис”.

5. Пудра „Идеал” („Зора”, 07.07.1932 г.; „Слово”, 08.07.1932 г.)

За мис България избрана
без префакуц и заносèж,
госпойца Миче отпътува
за легендарния Париж,

Но щом на общата естрада
госпойца Миче се яви,
на конкурентките припадна,
на журито се свят зави...

където всички хубавици
от европейските страни
събрани бяха за конкурса
на най-красивите жени.

И я избраха мис Европа
за дивната ú красота,
и мигновено стана муза
на живописците в света.

Там жури от французи фини
разглеждаше ги с вещина,
но не намериха достойна
за мис Европа ни една

И на въпроса кой магесник
такъв успех ú бе създал
отвърна Мичето смирено:
Пудрùх се с пудра Идеал.

6. Паста за зъби „Идеал” („Слово”, 15.07.1932 г.)

Макар че имаше успехи
и получаваше цветя,
госпойца Миче бе печална
и тихо плачеше в нощта.

И бедната госпойца Миче
в най-веселите часове
боеше се да се засмее,
а щеше ù се да реве.

Че зъболекари мнозина
с машини тайнствени, уви!,
не смогнаха да ù избелят
цвета на жълтите зъбù.

Но пак съдбата съжали се
и, да спаси я от печал,
по ангелче пратù ù проба
от зъбна паста Идеал.

Не ù помогнаха ни пасти,
ни прахове, нито води,
макар че всички акуратно
по два-три пъти изреди.

И оттогаз сал тази паста
употребява всеки път,
затуй зъбùте ù до днеска
от бисерите пό блестят.
7. Пудра „Идеал” („Зора”, 17.10.1932)

След избора за Мис Европа
чрез параход с най-спешен курс
Госпойца Миче отпътува
за Мис Вселена на конкурс.

И стон и писък се понесе...
Но пред лицето на смъртта
единствена Госпойца Миче
бе със усмивка на уста,

Разбира се, на парахода
край нея се събра светът,
защото хубост тъй омайна
те виждаха за първи път.

защото ясно констатира,
че пудрата ú Идеал
не бе измита от водата
и на лицето бе остала.

Това натрупване ужасно
транзатлантика наклони
и всички пасажери вкупом
паднáха в хладните вълни.

Туй от хвърчащия си кораб
красив махараджа виде
и на Госпойца Миче в помощ
самоотвержено дойде...

7. Пудра „Идеал” („Зора”, 17.10.1932)
Въпросът за атрибуцията на стихотворните текстове от
седемте рекламни комикса е съществен далеч не само във връзка
с такъв, иначе твърде важен проблем като екзистенциализирането
на литературните занимания в писателските кръгове от първите
няколко десетилетия на ХХ век. Добре известно е шеговитоироничното „отстранение”, с което жанровите модели на високо
кодифицираната литературност обслужват битовото общуване в
дружески браншови формации като „Българан”, „Звено” и
„Щурец”, превръщайки едва ли не в инициационна норма
културата на експромпта. И писмото в стихове, и фейлетонът в
стихове, и стихотворната пародия, и автобиографията в стихове,
и критиката в стихове са все форми, устойчиво хабитуализирани
в поведението на Д. Подвързачов, Х. Смирненски, А. Балабанов,
Д. Дебелянов, Т. Кунев, А. Божинов, Г. Райчев, К. Кнауер, Г.
Михайлов, Чудомир и пр. Дори „тихият” Н. Лилиев слага върху
символистичната си съвест хореично(!)-епистоларен грях, при

това (о, ужас!) – прикрит под прозаически код.176 Приоритетът на
Н. Лилиев в писмото в стихове, впрочем, се оказва изпреварен
още през 1906 г. не от кого да е, а от тъкмо от прозаика – „певец
на селската неволя” (д-р Кръстев) Елин Пелин. От Нанси, където
е командирован за една година заедно с П. Яворов, той изпраща
на А. Божинов „три-четири”, както адресатът пише, писма в
стихове, някои от които публикувани в „Българан”:
Веч влачат ли се тежко по Витоша мъглите,
есèнната тъга потиска ли душите?
И капят ли листата във градската градина,
и кой за мене пита във моята родина?
Навярно само тия, що им дължа по нещо...
(Тез спомени таз зима ще ми държат горещо.)
Тук няма ни кокошки, ни паприкаш, ни чушки,
ни бирата се дава в големи чашодръжки,
на ядене тук конско с магарешко редуват
и готвят пцета цели, тъй както се бесуват.
(...)
Но аз им не разбирам ни нрава, ни езика,
живот живея тъжен, самотен, то се вика.177
Огромна част от тези посегателства срещу остатъците от
жанрова чистота в родния литературен пейзаж са предназначени
за вътрецехово разпространение и по тази причина биват
176

Парижко писмо от 26-27.11.1909 г.: „Христо Герчев, Христо Герчев,
пак накупих разни чаши и загризах, и загризах белий, белий хляб.
Мойта мъка ти разбираш: чужд за всички аз се скитам и глупея, а над
мене автомόбили, трамваи и тетрадки, и тетрадки – цифри, цифри пак. В
наш,та мила татковина – новини какви ли има – сбирка кой издаде
още, боже, хич не знам! Затова пиши ми нещо и кажи на Митя, Димча,
че подобна магартия нема понеса. Ще да грабна къс хартия и ще кастря,
за да знаят, че не трябва да мълчат... Много глупости ти писах. Стига,
стига! Много здраве. Н[иколай]...” В: Х. Герчев. Страници от стария
Шумен, Шумен, 2006, с.176
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Елин Пелин. Писмо до А. Божинов, В: А. Божинов. Минали дни, С.,
1958, с.124-125

въвеждани „на порции” в литературоведско обращение или чрез
мемоарни
текстове,
или
чрез
архивни
подборки,
свидетелствуващи за вече дълбоко усвоен автоматизъм на
литературната поза и у нас през първите десетилетия на века.
Свидетелствуват за поредното връщане на словото към осезаема
миметичност, към разпознаваема съотнесимост спрямо вещите,
наречена от Хусерл, ако се съди по най-ранната работа на Р.
Якобсон, „dinglicher Bezug”.178
За разлика обаче от цеховите публични жестове,
узаконили „снизхождането” на високата литературност в
„аутистичните” полета на приватното общуване, експанзията на
нейните форми в рекламния дискурс е немислима извън
априорното условие за широка публичност. Тъкмо поради това
дефинитивно обстоятелство медийно-рекламните кодификации
на литературността усвояват като че ли с изострена епигонска
интуиция
нейните
най-модни,
най-гръмки
актуално
репрезентативни
форми.
Така
рекламата,
освен
в
непосредственото ú предназначение на „милионен продавач”,
следва да бъде видяна (именно защото е длъжна да продава
успешно) и като паралелен, макар твърде редуциран и
схематичен, стилов „двойник” на художествената култура.
Статистически това „предубеждение” би било най-основателно
аргументирано, ако фигурите на рекламист и, например, поет
физически съвпадат. Ето защо смятаме, че въпросът за
атрибуцията на комиксите не е лишен от смисъл.
Легендарната пудра „Идеал”
Името на безспорно обозначения художник-съавтор (?) Р.
Алексиев отвежда към непосредствено успореден рекламен
епизод с коментирана вече литературна връзка в него.179 В края
на май през същата 1932 г. Химически заводи „Никола Чилов”
АД, Костинброд, обявяват конкурс за двустишен рекламен слоган
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Р. Якобсон. Новейшая русская поэзия, (1919 г.) Прага, 1921, с.47
Виж: Б. Димитрова, Й. Василев. Дни черни и бели, С., 1993, с.293; Г.
Господинов. Поезия и медия. Кино, радио и реклама у Вапцаров и
поетите на 40-те години на ХХ век, С., с. 219
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на един от най-популярните си козметични продукти – пудра
„Идеал”.
В обявата за конкурса съставът на журито все още не е
уточнен, а само е споменато, че в него ще участвуват „именити
наши познавачи на стихоплетството: по един писател, художник
и журналист”. Макар обещанието, според което версификаторското умение е представено като равноприсъща дарба за
различни творчески браншове, да звучи като, меко казано,
смущаващо правило, твърде възможно е това впечатление да се
дължи на некоректна журналистическа формулировка.

Или пък... Или пък да се потвърди предположението, че
избраният екип от писател, художник и журналист ще
удовлетворява с разностранните си таланти комплектността на
модернисткото „верую”, побрано в универсалистката вместимост
на
доктриналното
понятие
от
Вагнеровата
епоха
Gesamtkunstwerk. Отговорът на „дилемата” се съдържа в

следваща публикация (Слово, 20.08.1932 г.), оповестяваща
резултатите от конкурса.
Обявеният
в
нея
състав на журито (Д.
Подвързачов – писател, Р. Алексиев –
художник, Д. Григориев – журналист)
потвърждава с безспорната
версификаторска одареност на
всеки от членовете му
по-скоро второто допускане, като разширява с имената на
Е. Багряна и К.
Малина кръга на „заподозрените” в изкусителна слабост пред
доходността на „индустриалната лирика”. Присъдена на Багряна
за нейния двустишен слоган „За красотата на света е бог жената
дал./ За красотата на жената – пудра Идеал!”, първата награда от
5000 лева „обогатява” опита на поетесата да отдава част от своята
публична репутация на нелитературни каузи.180
Странно е, че тъкмо литературната практика, чийто
доскорошен езотеризъм е награждавал предимно със слава,
положителни отзиви и включване на текстове в христоматийно180

Може би, първият регистриран, макар и косвен, досег на Багряна със
звездния блясък на рекламата датира от 19.04.1925 г., когато сп.
„Кинозвезда” представя поетесата с намерението нейната популярност
да стимулира киноразпространението. Виж: Б. Димитрова, Й. Василев.
Дни черни и бели, С., 1993, с. 41. Разбира се, образът на урбанистичната
реклама, видяна от Багряна като „Ад!” в „Сеизмограф на сърцето”,
отвежда към непосредствените ú берлински впечатления от1923 г., но
осмислянето на социалния феномен реклама като крещящ акцент от
катастрофичния устрем на индустриалното общество е твърде различно
от светската изкусителност, с която звездният рекламен дъжд облива
своите непосредствени законодатели и герои.

антологични сводове, обогатява своя оценностяващ арсенал с
пряка заемка от стопанския регламент – парите. Още в началото
на 1924 г. младата Багряна, заедно с В. Полянов, Г. П. Стаматов,
Е. Попдимитров и Й. Стратиев, получава държавна поощрителна
премия от 5000 лева за литературната 1923 година.181 Реалната
стойностна съизмеримост на тази сума е представена в
нескритото удивление, с което офицерите – колеги на И.
Шапкарев – реагират на вестникарската новина: „То са четири
наши заплати!”182 Каква ли е била тяхната кастова реакция по
повод на незакъснялата следваща, но вече същинска награда,
получена от Багряна, заедно с Й. Йовков, Г. П. Стаматов и Д.
Шишманов, за литературната 1924 г. в размер на 10 000 лева?183
Вероятно... осем офицерски заплати, за покупателната стойност
на всяка една от които можем да съдим по обстоятелството, че
офицерският кодекс на честта от това време почти императивно е
предвиждал за офицерската съпруга статут на домакиня.
Остойностяването на Багрянината литературна слава
продължава с приемането й в писателския съюз, осигуряващ за
своите членове правото на неограничени безплатни пътувания по
цялата транспортна мрежа на БДЖ.184 Тази браншова привилегия
ще облекчи присъствието на поетесата на предприетите през 1925
г. публични четения из страната и ще се окаже един от
материалните лостове за умножаване на нейната популярност,
която, на свой ред, ще я „институционализира” за доста години
напред в звездното качество да бъде един от малкото (като че ли
предимно двама, наред с Й. Стубел) поети, сдобили се с несменно
патерналистично право да отправят лирически поздравления към
целия български народ по повод на най-светлите му календарни
празници – Нова година, Бъдни вечер и Великден.
Междувременно, бляскавият й дебют на книжния пазар с
„Вечната и святата” ще се окаже завинаги свързан с печатницата
на дружество „Книпеграф”, активно популяризиращо се и като
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рекламен посредник. Само заради пълнотата на изреждането
остава да добавим, че тъкмо във връзка с този знаменит дебют
топлите й отношения с В. Василев и С. Скитник биват
обременени с отговорността на финансовата гаранция и Багряна
ще се окаже вече трайно вплетена в активно конституиращо се
средоточие на плътна зависимост и обмен между стопански и
естетически ценности, на неизбежно икономизиране на
художеството, чието най-откровено проявление, твърде бегло
напомнящо практиката на поръчковото вдъхновение, е свързано
със стопанската пропаганда. Именно участието на Е. Багряна,
заедно с К. Малина, в медийно шумно обобществен „флирт” с
рекламата, разбирана в най-ортодоксалните левичарски среди
като опасен инструмент на капиталистическото потисничество,
води, по спомени на Х. Радевски за конфронтационния дух на 30те години185, до все още неосъществената тогава антихуманна
заплаха на шествуващата из страниците на РЛФ от 1932-34 г.
формулировка „фашизмът в литературата”.186
185
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открием такава статия с предполагаемо заглавие „Фашизмът в
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едрия капитал и рекламата. Единствено статията на М. Звентов „9-ти
юний в буржоазното изкуство”, публикувана в бр. 20 на РЛФ, съдържа
конкретни имена и заглавия. Сред „двата първи опита за създаване на
фашистки роман у нас” като пионерски е посочен романът „Слънцето
угаснало” на В. Полянов, опитал се да създаде буржоазен „герой от
другата страна” (Ася Струмски). Далеч по-изненадващ обаче е прочитът
на „Бялата пътека” (О. Василев) като фашистки роман, без каквато и да
е догадка за предстоящата христоматийна позиция, заета от този текст
във възпитанието на бъдещото комунистическо попълнение. (М.
Звентов. 9-ти юний в нашата литература, В: РЛФ, бр.20) Дори такава
основна статия като далеч по-късната „Фашизмът в нашата литература”
на Б. Делчев (Работническо дело, бр.15 от 04.10.1944), която е едно от
„научните” основания за следдеветосептемврийската разправа с
интелигенцията, не поставя директно предполагания от нас въпрос,
макар че и там са споменати доста имена на конкретни автори, сред
които обаче името на Е. Багряна можем само да допускаме, че се
съдържа в обхвата на конструкцията „и много други”.
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И така, обединяващата двата рекламни епизода фигура на
Р. Алексиев подсказва с приблизителна яснота кръга на
хипотетично „заподозрените” поети-копирайтъри: самият Р.
Алексиев, Д. Подвързачов, Д. Григориев и Е. Багряна. (Без да
подценяваме версификаторските качества на К. Малина и
призовото й второ място, ще си позволим да споменем, че
слоганът, предложен от нея: „Българско девойче със пудра Идеал
/ сякаш е в градинка трендафил разцъфтял”, е положен изцяло в
обхвата на образна традиция, чийто анахроничен спрямо
началото на 30-те вегетативно-анимистичен облик представя
реалията „пудра Идеал”, стилистично несъвместима с, например,
„стомна”, по-скоро като бурлескова деформация, отколкото като
присъщ на техно-индустриалния контекст детайл.)
Ергенското журналистическо-писателско-художническо
„трио” Алексиев Подвързачов - Григориев има своята
предистория още от в. „Зора” на Д. Крапчев, продължена
впоследствие и в „Щурец”. Продуктивната практика на творческо
колабориране по всевъзможни поводи потвърждава, например,
„колективна” честитка в стихове, с която „клетият ергенски тим”
от „Зора” (в лицето на Въглен) поздравява колегата си Несретник
(Р. Алексиев) за неговия годеж:
Мор по ергените
Леле мале и Несретник
ергенлък зарязва,
заразен и той най-сетне
от таз пуста язва.

Клетият ни тим ергенски,
все на мор осъден,
в мача с чаровете женски
вечно бит ще бъде.

Глътна въдица омразна,
без да ще, и сома.
Ех, не издържа. Загази!
Бог да му е на помощ.
(„Зора”, 29.09.1932!)
Поддържана от „ергенския тим”, хумористичната
страница в „Зора” блика салонно остроумие, безпощаден
сарказъм, елегантна ирония, радост от живота и хуманистична

тъга. Версификаторското майсторство е в такава степен
самоподразбиращо се, че, стабилно нормативирано, то даже не се
преследва от авторите като твърде изключителна цел. Само така
може да бъде обяснено публикуването на анонимни стихотворни
шедьоври в контекста на устойчиво формиран чрез практиката на
перманентно екипно вдъхновение колективен „идиостил”, в
чиято парадигма възпроизводството на остроумие, толкова важно
за медийния успех със своята мисловна „интрига”, е априорно
гарантирано, без значение кой ще посегне към перото. Дори сме
изкушени да виждаме в нарочно обобществените непремирани
двустишни предложения за слоган на пудра „Идеал” своего рода
симулация на публичен стилов колективизъм, представа за който,
допускаме, възниква по модела на браншовото екипно творческо
живеене: „Идеал е пудра нежна и прекрасна,/ името ú всъде носи
се кат, басня”; „Бог само пудра Идеал / за жените е създал”;
„Жената запленява всеки мъж, / щом с Идеал се напудри тя
веднъж”; „Идеал е пудра наша родна / и прави всяка кожа
благородна”; „Идеал е пудра и за зима, и за лете./ Жени, това
добре запомнете!”; „Идеал, на пудрите царица, / е идеал на всяка
хубавица”; „Нямя ли я пудра Идеал във къщи, / всяка жена почва
да се мръщи”; „Пудра–чародейка Творецът ни дал / в изящни
кутийки – за нас Идеал”187; „Идеал – разковниче на красотата! /
Идеал – любима пудра на жената”; „О, Идеал на моите мечти, / с
красота и свежест надари ме ти”; „И боговете от Олимп ще ни
завидят, / ако напудрени с божествената Идеал ни видят”; „Идеал
е нимфа, що днес ни ласкай, / пудра, за която жената мечтай”;
„Росен цвят на майска роза в утро разцъфтял, / свежа кожа, нежен
чар ми дава Идеал”; „Питате какво е пудра Идеал? / - Вълшебния
дъх на май нацъфтял!”; „Искате ли да плените синовете на Адам?
/ Само пудра Идеал употребявайте, мадам!”; „Като росна капка
свежа, нежна ставаш, / щом фина пудра Идеал употребяваш”;
„Грозний прави хубав, старий – млад, черний – бял! / Кой е тоз
магесник? Чуйте – пудра Идеал”.188
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Публикувани като анонимни творения, съвкупно
представените двустишия, освен че преследват користната
рекламна задача да бъде померно обозначен безконтролният
масов интерес към достойнствата на козметичния продукт,
същевременно създават усещане за съществуването на
своеобразен „управленски център”, регламентиращ проявите на
нов тип фолклор, този път – рекламистки. Разбира се, в самото
начало на 30-те, като че ли по давност на обществения договор,
оценностяващите права спрямо версификационното умение, без
значение дали става дума за приложно или „самодостатъчно”
стихотворство,
все
още
изцяло
принадлежат
на
институционализираната литературна слава.
Повсеместна е практиката на конкурсите за рекламни
стихове, например, конкурсът, обявен от фабриката за килими „Б.
Персийски”, в състава на чието жури участвува художникът
декоратор С. Баджов; спечеленият през 1932 г. от Г. Райчев
конкурс на кинотеатър „Роял” за стихотворение, рекламиращо
филма на „Парамаунт пикчърс” „Табу”, 1931 г., с режисьор Е.
Мурнау, и мн. др., сред които, впрочем, е и един конкурс, обявен
от обущарска кооперация. Участие в него взема не кой да е, а
именно най-философичният, по единна критическа преценка,
сред поетите на 20-те и 30-те – А. Далчев. Очевидно, свободното
стопанско развитие създава около излъчените от него лидери
такава примамлива атмосфера, чийто престиж се оказва
безспорен дори от позицията на най-нестопански мислещата
социална група, каквато е априорно безсребреническата група на
писателите.
Интересно
в
Далчевия
спомен,
записан
приблизително между 1947-52 г., е това, че, както той сам твърди,
стимул за участието му в конкурса е било „безсмъртното”
рекламно двустишие на Е. Багряна. А. Далчев изпраща като
предложение за слоган афоризма: „Най-удобни са старите обуща,
най-трайни – тесните.” След като участието му в този злополучен
за него конкурс приключва безславно, той си дава сметка, че
отложената в алегоричния афоризъм житейска мъдрост трудно
може да бъде съгласувана с провокиралите я стопанските
интереси. Казано на съвременен рекламистки жаргон,
„рекламистът” се разминава с целèната от производителя таргетгрупа, тъй като въздействува върху онези, които за нищо на света

не биха се разделили с удобството на старите обувки (примерно
казано, вехтошари), и онези (примерно казано, плюшкиновци),
чийто единствен чифт ще остане вечно нов.
И така, направил след време верния извод, че
индустриалните потребности не бива да бъдат рекламно
обслужвани от творци със сантиментален пиетет към старите и
непотребни вещи, той заключава: „...изгубих следните конкурси,
а сигурно ще изгубя и други, ако има такива, защото навикът у
някои да казват истината изглежда е по-упорит и непоправим от
глупостта.”189 Дали последната дума от фрагмента му „Парабола
на конкурсите” не се отнася непосредствено до „стопанската
лирика” и нейните автори самият Далчев дори не подсказва...
Очевидно филмът „Табу” на Е. Мурнау е приет като
шокиращо зрелище, тъй като операторът му Ф. Кросби печели
„Оскар” за своята работа. Едноименното премирано рекламно
стихотворение на Г. Райчев „Табу” („Зора”, 29.10.1932),
съответствуващо и по обем, и по вложена версификационна
претенция на значимата кинолента, извън конкретния поръчков
контекст би се възприело като, макар и позакъсняла, но
приемлива неоромантическа стилизация в уайлдовски дух по
екзотични полинезийски мотиви:
„ТАБУ”
Две влюбени сърца на остров Бора-Бора
живяха някога безгрижно сред простора:
той беше Матахи – неустрашим и смел;
а Рери беше тя – плод, сладостно узрел
за ласки и любов и обич всеотдайна,
но беше радостта ú като сън нетрайна.
Хиту е първожрец неумолим и властен.
„Табу!” изрече той и ням, и безучастен,
триремата възви със драгоцен товар...
Табу – безбрачни дни пред святия алтар
и ако някога я смъртен мъж досегне,
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до гроба чак Табу над двамата ще тегне...
Табу е лих закон, законът на смъртта,
но триж по-силна е от него любовта.
- О, Рери, не тъжи – зад вас в нощта се мярка
безсрашният плувец и бързата му варка;
тих плясък на гребла; сподавен, нежен вик,
две сенки в лодката и всичко стихва в миг.
Шуми и мята се безгрижен океана,
далеч зад бегълците островът остана,
а в пътя им гори фар дивен – любовта.
Табу е лих закон – законът на смъртта –
жестокият Хиту и в бягство я намери:
„Три дни ти давам срок, ако не дойдеш, Рери,
смърт чака Матахи...” Неверна радост, край –
в последните слова сърцето ú ридай:
„Прощавай, Матахи, прости и забрави ме –
до сетния си дъх ще шепна твойто име...”
Шуми и мята се безбрежен океана,
грей мъртвата луна, триремата лети
и тя не чу дори последното прости,
когато го покри навеки бяла пяна...
Но тяхната любов безследно не почина:
вълшебната ръка на гений вдъхновен
ú даде нов живот и тя до този ден
живей във песента и дивната картина.
(„Зора”, 29.10.1932)
Твърде интересно е как рекламен текст с обем,
приблизително съпоставим с продължителността на „епическата”
лента, изпълнява успешно своите рекламни функции, без да се
превърне в равноправен художествен претендент. Разбира се,
случаи, при които паремиологизираният рекламен слоган
проявява склонност да „надживее” стопанския си денотат, има.
Точно такъв процес представя сравнително наскоро
възникналото, но вече речево стабилно кодифицираното
пословично изречение „На една ръка разстояние”.
Случаят „Табу” по-скоро поставя въпроса за
обособяването на функционалните периметри на стиховата реч,
конкретно – силно прагматизирания клон на рекламната

„стихоупотреба” и традиционно заслонения от буквализъм клон
на „чистото изкуство”. Рекламната балада на Г. Райчев подсказва,
че в самото начало на 30-те този процес на функционално
обособяване все още не е завършен, щом нормата за
пропускливост у рекламния дискурс тогава е все още колеблива.
От една страна, съществуват в реално обращение паремийно
дисциплинирани слогани, например, „Целият свят е покрит с
балатум” на „Коментра” АД или пък известните лапидарни
двустишия на Г. Каназирски – Верин и Е. Багряна, а, от друга
страна, разточителната по обема си рекламна балада на Г. Райчев
създава твърде драматично потребителско колебание: на какво
всъщност да посветим времето си – на самата „величествена
пиеса” или на почти равнопротяжния ú рекламен текст? Според
особено актуалния тогава понятиен апарат на ранния
формализъм, рекламната балада на „Гюро” (Г. Райчев) би
следвало да се прецени като рецептивно затормозяваща,
затрудняваща, непрозрачна... Иначе казано – тя съвсем откровено
обобществява своите художествени претенции. Дали обаче все
още предстоящата норма за жанрова съвместимост между
речеупотребителните сфери на стопанска пропаганда и изкуство
не се чувствува заплашена от инвазията на традиционната и
твърде пъстра класическа жанрова картина, надменно
разположена в законодателните висини на кулата от слонова кост
– това е хипотеза, която очевидно не може да бъде коментирана
извън кадровата рамка на конкретната речева ситуация. Нейните
очертания приютяват версификаторски прояви с очевидно
колебливо двойно поданство, колкото и да са вклещени в
безкомпромисната Марксово-Марсова логика, когато те
обслужват рекламни задачи.
Инерцията у вековното преимущество на естетическия
регламент, по всяка вероятност, определя неговата нормативна
доминация спрямо жанровия и стилов порядък в рекламната
речеупотреба. Както вече видяхме, далеч преди мебелите да се
популяризират като удобни, биват представяни като
художествени. Именити версификатори се разкъсват между
нетърпящите съпротива повели на стопанската необходимост и
омайния призив на „лирното” вдъхновение, а самата рекламна
селекция, поверена на общопризнати оценители из областта на

„чистото изкуство”, възпроизвежда в полето на рекламата
активността
на
същите
аксиологични
норми,
които
регламентират и естетическия ред. Самото предприемачество, все
по силата на безплътния, но весдесъщ естетически ценностен
критерий, се пристрастява към изгодите на звездната литературна
слава.
Авангарден рекламистки монтаж, изтръгнал Багряниния
двустишен автограф из контекста на публикуваните в специална
обява резултати от конкурса, недвусмислено доказва чрез
типографски видимите следи от монтажническо въздействие как
иначе безсребреническата литературна популярност подлежи на
твърде интензивно осребряване. В метонимичното съседство
между звездния почерк на поетесата и непосредствената ú
рекламна задача потребителят разпознава мощно действуваща
подсъзнателна контаминативна хипотеза като, да кажем, „вечната
и свята пудра Идеал” – един напълно възможен стопанскоестетически продукт, доктринално мотивиран от все още
неизживяната докрай актуалност на Gesamtkunstwerk...

(„Зора”, 27.10.1932)
Вероятността Багряна, трайно свързала името си с
медийно преекспонираните козметични продукти „Идеал”, да е
„либретист” и на посветените им рекламни комикси няма кой
знае колко повече фактологични опори, отколкото вече
посочихме. Вярно, през 1924 г. тя публикува във „Вестник на

жената” изпълнения в същия, иначе нетипичен за нея, 4-стъпен
ямб доста популярен, особено сред художническото й
обкръжение, сонет „На дача”:
На дача
Край мен преминаха косачи,
а после звъннаха стада
и над леса – безмълвно здрачен –
изгря вечерната звезда.
Отнейде лъхнала прохлада
като ветрило ме повя.
Аз, странно отмаляла, сядам
на покосената трева
повехнала, зелено-сива,
дъхът й леко ме опива
като некипнало винό.
Но пак защо ме скръб обсеби?
Ах, искам да подишам с тебе
дъха на прясното сено.190
Пристрастието към този сонет, например, на Дечко
Узунов, който го е рецитирал с натрапчива последователност в
бохемско обкръжение, представя механизма на онова
„идиоматично” метонимическо срастване между словесна
формулировка и провокиращ възпроизводството й като бутон
житейски стимул, към което отчаяно се домогва и рекламата в
стремежа си да втвърди точно определени и сигурно
разпознаваеми референциални съответствия между стопански
изгодния образ на продукта и самия продукт.
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Подобна, метонимична по същество, автоматизирана
референциалност е добре „семиотично” „обяснена”, както и
убедително иконично аргументирана, в анонимни (вероятно, на
весдесъщия Р. Алексиев) рекламни вирши на „Щурец”:
Боядисва и почиства –
тези думи озлобиха
конкурентите ни злобни,
та ни фирмата счупúха.
Нека чупят, колко искат,
и от злоба нека пискат.
Ке едно сал да остане,
и туй стига на клиента.
В него всеки вече вижда
на Керемиджян патента.
(„Щурец”, 1933, бр.26)
Тъй както, поне от
1820 г., когато е открита
статуята в познатото й днес
състояние, всяко скулптурно
изображение на гола женска фигура с отчупени ръце извиква
автоматично представа за оригиналната Венера Милоска, така,
въз основа на достатъчно втвърден референциален стереотип,
частта (Ке) е стопански желателно да възпроизвежда цялото
(патента на Керемиджян).
Връщайки се към предмета на изложението, трябва да
споменем, че съставът на клаузулните групи в стихотворението
„На дача”, както и римната му схема, възпрепятствуват каквито и
да е разумно обосновани аналогии между него и комиксите.
Свръх това, „лироепосът” в картинки за „госпойца Миче” не
съдържа нито един от всеобщо признатите стилови маркери на
Багрянината стихова реч – анжамбмана и дактилната рима, далеч
неслучайно назована от Н. Лилиев „багрянинска”.191 Нещо
повече, твърде физиономични, дори с оттенък на оказионалност
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булевардни употреби (госпойца, особено в съчетание с
просторечния фамилиарен деминутив Миче, префакуц, заносеж,
Балановия оказионализъм дървосад) от комиксите откриваме във
версификаторски образци на други автори от непосредствения
спрямо 1932 г. медийно-литературен контекст.
Тъй например, предвзето просторечната употреба
„госпойца” използува Змей Горянин в „Тъжно съчинение” (1933
г.):
Тъжно съчинение
Същинска мъченица
бе в тоз живот злочест
госпойца Севастица,
годишна 36.
(...)
(„Щурец”, 1933, бр.7)
Разбира се, и в този случай, както и при „госпойца Миче”,
употребата на глайд вместо пълнозвучна сричка е метрически
оправдана. Достатъчно популярния, благодарение на А. Т. Балан
и, като че ли повече – на Смирненски, фразеологизъм „Борисов
дървосад” откриваме у Р. Алексиев в неговата „Рапортерска
жалба” от същата година:
Рапортерска жалба
(...)
Отново със ленива дрямка
телата ни се къпят в пот в Борисов дървосад на сянка
седим един вид на курорт.
(...)
(„Щурец”, 1933, бр.36, псевдоним Козирог)
Една година по-рано, през 1932, Змей Горянин модифицира,
вероятно единствено по ритмо-метрически съображения,
„ямбическата” фразема, в „анапестна”, като, разбира се,
срастването остава достатъчно разпознаваемо:
Дачно разочарование

(...)
И сега във Борисовий сад,
своя блян поетичен наситил,
се изтегна на мир и на хлад
и не мисли за „свята обител”.
(„Зора”, 1932, 21.08)
Може би си струва да споменем предпочитанието и на
Багряна (1924), и на Змей Горянин (1932) към очевидно модния
русизъм „дача”, чиято кодификация в художествената реч като
синоним на лятна къща, ако се позовем на откъслечни
„позитивистични” спомени, би ни отвела преди това поне към
Вазов („Срещите ми с Любена Каравелова”, 1905).192 Без да сме
проучвали специално узаконяването на русизма в разговорната
реч като общоупотребителен синоним, сме склонни по-скоро да
предполагаме
относително
стабилна
билингвистична
интерференция, което поне за русофила Вазов не предизвиква
удивление. Тъкмо по тази причина обаче по-късното идиолектно
усвояване на този русизъм активира модус на оценъчно
отстранение, активира автономно оценъчно поле, от чийто ракурс
дистанцията спрямо предмета на речта е гарантирана. У Багряна
този модус е комплектован с маниерната резигнантна поза на
лирическия говорител; у Змей Горянин пък модалните конотации
на употребата хармонично се съгласуват с демонстративната
ирония към героя Аргир (да не говорим за името!). С разбираеми
съмнения към каквато и да е категоричност в обобщенията,
допускаме функционална близост в употребителните статути на
екзотизмите „дача” и „Борисов дървосад”. Приемаме ги като
колективен, браншови разпознаваем маркер на амфиболическата,
иронична речева нагласа към предмета. Затова смятаме, че те (по
повод конкретно на нашата атрибуционна „дилема” –
фразеологизмът „Борисов дървосад”) не са в състояние да
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обозначат
експертно
валидна
изключителност
на
употребителните предпочитания.
Що се отнася до рядко срещаните и притежаващи по тази
причина съществен ресурс да се превърнат в експертно надеждни
идиостилови маркери тарикатски жаргонизми „префакуц” (от
румънски – престореност, притворство) и „заносеж” (вероятно,
отглаголно
субстантивиран
неологизъм
със
значение
„поднасям”), трябва с разочарование да признаем, че не
попаднахме на други сходни авторски употреби.
3.3 Рекламни изкушения у добродушните Щурци
Досетливият читател най-вероятно подозира зад
стесняването на „разследвания” периметър в посока към „Щурец”
ревниво пристрастие. Без да крием тази очевидност, разбираемо
провокирана от забележително вдъхновената и вдъхновяваща
творческа атмосфера, сред която екипът на вестника работи, ще
добавим към това и необорими, по наше мнение, аргументи.

1. Инсектицид „Slip” („Щурец”, 1933, бр.22)

Непосредственият времеви контекст (1932), в който се появяват
комиксите, посветени на козметичния бранд „Идеал”, помества в
обхвата си и два рекламни комикса, публикувани в първата
годишнина на „Щурец” (1933, бр.22 и 26). Единият от тях
представлява одиозна възхвала на инсектицида, назован там „Slip
спасителя”, а другият, с не по-слаб одически патос, превъзнася
чудодейните качества на средството против оплешивяване
„Соландин-озонатор”.
Хвала на Slip спасителя
Тахтаби, бълхи, скорпиони
и тутикванти паразити
във жилището на човека
конспиративно бяха скрити.

Но Слип, човешкият спасител,
във миг решителен и кратък,
върху им скочи като хала
и измори ги без остатък.

За туй добро незабравимо
му хората благодариха
и паметник за вечен спомен
насред площада му турúха.
2. „Соландин-озонатор” („Щурец”, 1933, бр.26)

Соландин-озонатор
Богат бе Пенчо Атанасов,
но в любовта нещастен беше,
че темето от косопада
като кратуна му лъщеше.

Но Бог смили се и отгоре
пратú на тъжния плантатор
пакет с прашеца чудотворен
на Соландина-озонатор.

И днеска Пенчо Атанасов
е с буйни лъскави къдрици
и заобиколен видя се
от седемнайсет годеници.
И най-нешколуваните в издирване на „общи места”
възприемателски сетива не биха изпитали особени затруднения
да регистрират топическата близост между рекламните комикси,
посветени, от една страна, на бранда „Идеал”, и, от друга – на
„Слип” и „Соландин”. Демонстративно употребен, античният
драматургичен похват за чудесно спасение на героите (както и за
възстановяване на изходната нравствена хармония през
Класицизма) dеus ex machinа открива своите рекламни
превъплъщения в комиксите ту като митичната „Богиня Венера”,
ту като „Съдбата”, ту като неин небесен пратеник, сиреч
„ангелче”, ту като приказен двойник на весдесъщия приказен
мореплавател Синдбад – „красив махараджа”, ту, най-накрая,
като могъщ и всесилен демонологичен „магесник”, с когото, по
рекламно-приказно-„тотемистична” логика, пудра „Идеал” се
оказва отъждествена. Назованите с репортажна конкретност
герои „госпойца Миче” и „Пенчо Атанасов” преживяват своето
сбъднато щастие ту като в традиционно ориенталски, ту като в
авангарден амазонско-феминистки харем: те чудесно се сдобиват
или с цели „седемнайсет годеници”, или с „кандидати цял рояк”,
или с безлимитно количество „поклонници безброй”. Самото
„промискуитетно”
щастие
пък,
загатнато
само
като
предизвикателно-иронична булевардна хипотеза, е предоставено
на героите като че ли по силата на сълзлива левичарска
филантропия: или от „състрадание”, или от „жал”, или от
„смиление”. А класичният хорациевско-пушкински културен
жест, известен като exegi monumentum, иронично помества на

своя пиедестал или новия „човешки спасител”, изсечен в
монументалната поза на всеобщ поклоннически обект, или „найкрасивата в света”, мемориално въплътена във високотиражни
живописни и фотографски паметници.
Дори тактовата изометрия между двете групи рекламни
комикси, изпълнени без изключения в 4-стъпен ямб, ако не е
твърде уместно да бъде приемана за гарантирано надежден
идиостилов маркер поради различия в римните схеми (за „Идеал”
– АВСВ; за „Слип” и „Соландин” – банално кръстосана АВАВ) и
клаузулните групи (за „Идеал” – редуване между женска и
мъжка; за „Слип” и „Соландин” – само женски), може да се
смята, макар и с известно предубеждение, като проява на
очертано вече срастване между рекламния стихови дискурс и
четиристъпните двусрични размери.
Даже премирана, рекламната балада на Г. Райчев „Табу”,
изпълнена в 6-стъпен ямб, се възприема, дали поради утежнената
метрическа конфигурация, дали поради разточителния си
текстови обем, по-скоро като екзотичен артефакт и не постига
онази бленувана за рекламисткия образ популярност, върху чиято
основа най-стабилно бива полагана ефективно работещата
референциална сходимост между рекламния образ на продукта и
самия продукт. Що се отнася до влезлия в културно обращение и
по други „канали” метонимичен заместител на кинолентата
„Табу” – острова Бора-Бора, трябва честно да признаем
съмненията си дали за неговата популярност заслуги има
единствено Г. Райчев. Ако съдим по едно ранно писмо (1949) на
поета от поколението на 40-те Иван Пейчев до съпругата му,
островът Бора-Бора, подобно на отдавна влезлия в културно
обращение свой фразеологичен аналог „островът на блажените”,
конкурентно обозначава фантазмено-романтично видение за
другото, хармонично устроено пространство, където „може би
има още бели слонове”.193 В това писмо от 19.08.1949 поетът
назовава „измисления” от него „остров на блажените” Бара-Вора.
Независимо обаче от произносителната модификация, на която
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името на полинезийския остров е подложено в идиолектната
употреба, си позволяваме да смятаме – главно заради очевидната
разпознаваемост на тавтологично сдвоеното име, преобразено
заради дисимилативни необходимости по модела „кафе-мафе”
(орфоепическата съпротива е насочена срещу естествено
възникнали пълни тавтологии от типа Баден-Баден), че И. Пейчев
цитира тъкмо емблематичния културен знак, произведен от
популярния в началото на 30-те филм. През 1932 г., когато
филмът „Табу” превзема българския екран, И. Пейчев е 16годишен – във възрастта на непреодолимото и устойчиво
предразположение към романтически сюжетни хомеостати...
Причина за, макар и не твърде изчерпателно
систематизираните, „общи места” между двете групи рекламни
комикси, разбира се, не е толкова стилова „мода” или норма,
каквато, всъщност, през началото на 30-те все още се
конституира в обхвата на рекламния дискурс. Банална причина за
топическите сходства е общността на „копирайтърския” екип,
чиито главни фигури – Р. Алексиев, Змей Горянин и Д.
Подвързачов – задълго преди да поемат тежките грижи по
медийната автономност на „Щурец”, списват с не по-малко
вдъхновение хумористичната страница „Смях и закачки” на
„Зора”. Тъкмо под крилото на Д. Крапчев се формира
своеобразният цехови стил на дружеския екип, който
възпроизвежда отдавна възникналия, но все още кодифициран
предимно в травестийната жанрова рамка на задкулисното
общуване, епистоларен стихови маниер на „Българан” и „Звено”.
Тази антикласична, „неофициална” стилова норма194 получава в
„Смях и закачки” на „Зора” един от своите първи публично
легитимирани цялостни образи.
Дактилната клаузула, например, на т.нар. „багрянинска
рима” е очевиден критерий за „лоялност” към стиховата мода и в
типографския контекст на хумористичната страница, като,
разбира се, даже там тя продължава да атрибутира своите
модални „пристрастия” към състояния на интелигентски
размисъл и резигнантно разочарование от човешката природа. У
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Змей Горянин този критерий е усложнен дори с такива мерки за
версификаторско майсторство, каквито са съставната рима и
анжамбманът, смятан, подобно на дактилните клаузули, за не помалко типичен багрянински идиостилов маркер:
Шега
(изповед на интелигента)
(...)
А очите сини на хазяйчето,
сякаш бяха писани от Врубел
и, горкото, няма да узнай, че то
можеше във мене да се влюби!...
(...)
(„Зора”, 08.09.1932)
Изборна резигнация
Аз застанах с насмешка пред урните:
за кого и защо да гласувам?
Мойте нужди са нужди културни; те
с бюлетини едва се купуват.
(...)
(„Зора”, 11.09.1932)
Шега
(изповед на интелигента)
(...)
А сега съм влюбен във едни
призраци със женски дрехи: болни,
гладни и разплакани жени
от картините на Кете Колвиц.
(...)
(„Зора”, 3.10.1932)
Паралелно с най-разпознаваемите маркери на изискания
версификаторски вкус, стиховите образци от хумористичната
страница на „Зора” съдържат и някои нетипични, но затова пък

достатъчно радикални аналози на авангардната представа за
стилова обструкция, метафорично поместена в айнщайновскомутафовското понятие „иначе/другояче” от края на второто
десетилетие на ХХ век. Такива способи, надмогващи със своята
естетическа претенция „несериозността” на хумористичната
страница, са, например, „брахилогическото” осичане на размера,
обикновено, в последния стих от строфата, консонансните и
асонансни краестишни съзвучия и, най-вече, ефектът на
измаменото римно очакване тъкмо в обичайните позиционни
„владения” на поантата, която тъкмо по тази причина още поостро се усеща като мисловен обрат:
Акварел край Искъра
(Стихотворение без значение)
Слънчеви петна играят
по клонете на черницата
и прелитат и нехаят
птиците.
По ливадата си тича
като лека пеперудчица
босоногесто момиче –
селянче.
А пък от брега рибари
въдиците са изпуснали –
с поглед дързък го изгарят
пустите!
Но накрая на ливадата
босоногестото селянче
леко скочи през оградата –
облаче.
И заспаха пак рибарите
над водата уморената –
с поглед дъвчат въдичарите
мрената.
(Змей Горянин, „Зора”, 5.06.1932)

Канцонета Ропотамо
Ропотамо, Ропотамо родна прелестна река –
питаме с Несретник двама
шефа ни що прави тамо
с въдицата във ръка?
На конгреса риболовен
реч прочувствена държа ли
за живота ни греховен
и за въздуха отровен
на столúчните ни хали?
Или в мрежата улόвен
на рибарка косозлата,
той обекта си любовен
нежничко е славословил
и е зяпал небесата?
Ропотамо, Ропотамо,
ти мълчиш, течеш си само,
носиш тайната голяма
за туй, що било е тамо
по гористия ти бряг...
(Змей Горянин, „Зора”, 10.06.1932)
Освен за способи, „преосмислящи” твърде инертния
мелодически облик на символизма, „Канцонета Ропотамо” пази
паметта и за колективната дружеска стихотворна епистола, която
пък е един от онези специално предпочитани жанрови „филтри”
(своего рода жанрови „козлы отпущенья”), през чието
пропускливо сито прониква агресивната стилистична обструкция
спрямо официално кодифицираната висока книжовна норма.
„Сериозната” литературна поза натрапчиво наподобява
умишленото и неизбежно „себеконституиране в образ” (поза)
пред фотографския обектив (Р. Барт). Стилистичният „обектив”
на нормата активно цензурира тъкмо предназначеното за

обобществяване официално слово. Обратно, защитено от
паравана на интимното общение, писмото в стихове сублимира
изкушенията по свободата от стиловия регламент, именно защото
неговите „териториални” претенции не надхвърлят периметъра
на цеховия кодекс и, в крайна сметка – на личния архив.
Ако се абстрахираме от ранните опити на „Българан”
епизодично да предоставя специално типографско място за
шеговити персонални „издевателства”, прокарали като че ли за
пръв път дефинитивно разграничение между шарж и карикатура,
в
общи
линии
амфиболическото
балансиране
върху
демаркационната линия между стилова норма и нейното нарочно
профанирано огледално отражение се узаконява като
литературно-поведенчески стереотип едва в кръга на „Звено”. С
изключение на значими фигури като Д. Дебелянов, Н. Лилиев, К.
Кнауер, „извършителите” на стилистични „престъпления” и в
„Зора”, и в „Щурец” продължават да гравитират все около
центростремителната харизма на Бащата (Подвързачов) положил
като техен неофициален, но общопризнат идеолог и стиховата
„търпимост” към дискредитиращите маргиналии на „цеховия”
репортаж, и устойчивата тенденция изобщо към медиатизиране
на литературата. Малката разлика е „само” в това, че за
известната колективна „Резолюция-протест” (1910) в стихове195
литературната история „научава” от късен мемоарен текст,
докато „Канцонета Ропотамо” (1932), версификационно
оперираща с репортажно осезаемите фигури и на Змей Горянин,
и на Несретник (Р. Алексиев), и на „шефа” (Д. Крапчев), се ражда
чрез „унизително” демонстративно публично акуширане.
Както
вече
стана
ясно,
„дискредитиращо”
обобществяване на недостойни за лирическо възпяване детайли
постига и „Мор по ергените”, където Въглен безцеремонно
подменя жанрово стереотипизираното лапидарно вестникарско
съобщение за венчавка с маниерно и тарикатски епатиращо
рецептивната норма стихотворение. „Лирическият герой”,
впрочем, на това „съобщение в стихове” е съвършено реалният Р.
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Алексиев, репортажната конкретност на чието назоваване не е
кой знае колко ощетена дори от церемониалното задължение да
бъде използуван артистичен псевдоним. Доколко обаче
персоналният адрес на Несретник остава забулен в
номинативното тайнство на браншовия протокол е въпрос,
предвзето-цинично „арогантен” и „нагъл” отговор на който дава
самият идеолог на „репортажната литература” Д. Подвързачов,
според чийто „Речник”, псевдонимът е „лъжовно име, известно
на всекиго”. Дали пък в избора на един от своите псевдоними –
Некий Нагел, откровено интелектуалски флиртуващ с Кнут
Хамсуновите „Мистерии”, Бащата не е вложил и буквална
тенденция, тъй или иначе активирана от случайната
междуезикова паронимия?... Във всеки случай физиономичните
очертания на реалните литературни „извършители”, разкрасени
чрез разточително „безогледна” шаржова модификация, не
ощетяват тяхната, излъчваща езотеричното достойнство
майсторска слава. От ракурса на естетиката изглежда, че
творците със своя хабитус се превръщат в равноправни и
пълноценни литературни герои, а, от всекиму достъпната гледна
точка на всекидневното мислене, изглежда, че е настъпила
утопията на ценностно изравняване между вечните антагонисти
„поет” и „тълпа”.
Официално-типографски легитимираната самоирония на
„Българан”, „Звено” и „Зора” потвърждава една вечно актуална
Аристотелева констатация за въздействието на драматургичните
образи, според която, ако си позволим светотатствено да я
перифразираме, ще излезе, че литературните Патриарси ни
респектират, без да ни удивляват, а подобните нам богочовеци в
литературата предизвикват възхита и удивление, без да
задушават суетния човешки стремеж към досег с тяхното умение
в сковаващ атавистичен страх от греха на Прометей. Тоталният
„либертински” щурм на иронията произвежда ценностна
дезориентация в такива мащаби, че дори Н. Лилиев „тихо” се
оттегля от артистичната сцена, за разлика от колегата си
счетоводител Змей Горянин, който някак успява да съхрани в
продуктивна съвместимост и тъжната съзерцателност на, разбира
се, женения мъдрец Натан, и безотговорната радост от творческо
живеене в бохемската среда на „ергенския тим”, да изпитва

искрен пиетет към стиховете на Игор Северянин, Есенин и към
есенните дни и, едновременно с това, да пощади от естетско
високомерие предстоящите „борби с бикове” на игрище
„Юнак”... Очевидно подобно нарочно преосмисляне на
традиционни
знаци
за
художественото
оценностяване
предприема един не толкова венцехвален съименник, връстник и
състудент на Владимир Димитров-Майстора, който избира да се
назове Владимир Димитров Чирака, съвсем не за да подложи на
публичен скепсис своята професионална компетентност...
За да не останат незаслужено изключени от този
криптографски контекст, може би е редно да споменем и някого
от нашите непосредствени герои. Задочно ценностно съизмерване
с един от тях – Змей Горянин – предприема провинциалният (в
ценностен план) карнобатлия Д. Полянов, който, по неоспорима
географска логика, противопоставяща стихиите на гората и
океана, антиномично се назовава М. Морянин.196
„Подробностите
от
пейзажа”
на
писателското
всекидневие
някак
„изненадващо”
споделят
същата
демонстративно-натуристка готовност, каквато иначе грозните
„болни, гладни и разплакани жени от картините на Кете Колвиц”
проявяват към естетически рамкираното поле на платното.
Доктриналният стилистичен ресурс на публично „унизеното”
епистоларно слово постига авторитетна майсторска легитимност
и относително автономно типографско битие в пригодената като
че тъкмо за подобна литературна „дисциплина на междучасието”
(иначе достойна дори за волнодумците от Царскоселския лицей!)
своего рода „интермедийна” страница-притурка на разточително
щедрата в своя либерализъм „Зора”. Своеобразната журналистика
в рисунки и стихове на „Смях и закачки” реагира с екстрено
отзивчива „репортажна лирика”, за да дублира събитията,
„предизвестени” в информационните рубрики на вестника, и да
ги оценности и преосмисли от нестандартно изместените ракурси
на своята модална разноликост.

196

М. Морянин. Първи май (стихотворение), В: в. Куриер, бр. 313 от
02.05.1928 г.

Предстоящият гастрол у нас (24.09.1932) на испанския
тореадор Мигел Паломино

(„Зора”, 18.09.1932)
се превръща в изкусителен екзотичен повод за лиро-епикографическото вдъхновение и на Р. Алексиев, и на Змей Горянин.
Покрай политическите прочити на зрелището („Невероятно, но
факт” на Р. Алексиев, „Разговор на четири очи и два рога” на
Змей Горянин) Змей Горянин публикува и едно стихотворение, в
което есенциалният дух на мислещата в стихове компания може
да бъде разпознат и по „безразборно” усвояваните за иронична
обработка бохемски „достойни” теми, и по самодостатъчното
остроумие, и по стереотипизираното майсторство, с което те
биват версификационно артикулирани:
Приветствие до идващия бикоборец
Оллè! Евива, Матадоре!
Развявай огнения плащ!
Напред! Ура! Главата горе!
Кураж!
Но в публиката се не взирай,
че, може би, ще погрешиш
и някой гражданин на шиш

ще мушнеш с своята рапира.
Недей разчита на рогата;
и те са разлика нищожна:
сега модерна е жената
и всичко, всичко е възможно!
Оллè! Оллè! Оллè! Евива!
Развявай огнения плащ!
Обаче се пази: не бива
да мушнеш някой наш!
(Змей Горянин, „Зора”, 18.09.1932)
За разлика от неназования в „подгряващото”
стихотворение тореадор Мигел Паломино, името на младия
Дечко Узунов репортажно поантира друго стихотворение на Змей
Горянин - „Изборна резигнация”, текущ повод за чиято поява е
изложбата на художника, посетена, както твърди стандартната
информационна рубрика, „от министъра на просветата г.
Муравиев, американския пълномощен министър г. Шумейкър,
бившия министър-председател г. Цанков и др.”, а, както пък
твърди нейният лирически аналог – и от самия поет-репортер:

(„Зора”, 11.09.1932)

Изборна резигнация
Аз застанах с насмешка пред урните,
за кого и защо да гласувам?
Мойте нужди са нужди културни; те
с бюлетини едва се купуват.
И какво обещават оратори? –
за паважи и смет и трамваи,
а ни дума дори за театъра,
в който шета юнашки Сагаев;
нито дума не правят за гратиси,
та поне за културните бани,
а от приказки късат гърлата си
все за оня, що вей по Балкана.
Ех, поврага шума и платформите!
Ще ни гази пак същата мечка!
Гордо плюя над всички реформи и
влизам тихо, културно, полечка
във изложбата славна на Дечко.
(Змей Горянин, „Зора”, 11.09.1932)
Конкурсите за красота и интелектуалският еротикон
Сред тези примери, фиксирали почти директните вече в
началото на 30-те изходи на лирическата рефлексия към
репортерското реагиране, в „Зора” различаваме и един, макар и
не толкова пряк, резултат от все по-изострящата се
чувствителност на литературната компания „Смях и закачки” към
рекламата.
Публичният шум от предстоящия избор на „мис Вселена”
в белгийския курорт Спа през 1932 г. актуализира на нова сметка
трепетни вълнения, и без друго предизвиквани от женската
красота. Уловените вибрации от светския ажиотаж „изпращат”,
както ни се струва, на конкурс за красота, макар не в Спа, а в
Париж, и... „госпойца Миче” (Комикс №5 от 7-8.07.1932). Като че
по силата на изискан протоколен реверанс, нейната балканска
„посестрима” г-ца Кериман Халис – действителната носителка на
вселенския приз за 1932 г. – на път за родната си Турция прави

„рекламно” посещение „на добра воля” и у нас (31.08.1932).
Церемониалният ú 10-минутен престой на гара София, където
сред групата на посрещачите се откроява „турският пълномощен
министър Тявфик Кямил бей със съпругата си и с другите
членове на турската легация”, е отразен в „Зора” чрез
разточително многословен фоторепортаж на първа (!) страница.

(„Зора”, 1.09.1932)
Тази ранна проява на широко практикуваната в наши дни
PR-практика „product placement”, контрабандно транзитираща
пропагандно изгодни образи на стоки, мисловни нагласи, стилове
на живот, политически доктрини и национални ценности,
разказва чрез образи и реч, почти като в рекламен комикс, нова
приказка за Пепеляшка с мелодраматичен привкус в младотурски
вариант. Макар да е „едно щастливо съчетание от редки качества:
елегантност, красота, благородство, а най-вече - скромност”, г-ца

Кериман Халис говори само турски език. Макар да е обект на
всеобщо светско внимание, не ú е признато свързваното обичайно
с Латифе ханъм (съпругата на Ататюрк) право на компромис с
патерналистичната норма – 19-годишната първа красавица е
придружавана навсякъде от баща си. Макар „малкото ú нежно, но
същевременно много изразително лице да напомня образите,
създадени от големите майстори на четката”, „тя най-много се
радва за това, че е накарала света да говори за нейното
отечество”... Ако се абстрахираме обаче от сръчния опит за износ
на етно-национални ценности чрез пропагандния репортерски
„комикс” на „Зора”, публикуван на първа страница едва ли без
любезно подсказване от „турската легация”, ще трябва да
признаем „изненадата” си, че, макар и съвременничка на
неуморния „фотографчия” Манчо Вагарджиев („Вражалец”, 1933
г., Ст. Л. Костов), рекламната „подгласничка” на г-ца К. Халис „госпойца Миче”, е видяна не през призмата на фотообектива, а
също чрез очите „на живописците в света” (комикс №5). Дали
пък обяснението не се съдържа в самия репортаж на „Зора”,
където със свидетелска достоверност е фиксирано все още
живото
тогава
възприемателско
напрежение
между
аргументативните стойности на фотоизображение и рисунка? Не
подлежи на никакво съмнение прагматичният избор на
репортерите да удостоверят видяното на гара София чрез серия
от фотографии. Независимо обаче от трезвото си професионално
решение, в съпътствуващия фоторепортажа текст представеното
като безспорно достойнство изразително лице на г-ца К. Халис те
уподобяват с образите, създавани от живописци.
Дали изобщо речта, а още повече писмената реч, не
конституира у нейния автор висока поза, подобна на онова
ролево преображение, което, според Р. Барт, застига всекиго,
застанал пред фотообектива? Дали в началото на 30-те у нас
представата за престижност на изображението все още не е
техно-естетически „неекспроприирана” от фотографията? Дали
фотография и рисунка в примирително „споразумение” не
разпределят помежду си аргументативност и престиж? Или пък
просто писалката не е онзи „бутон”, чрез който в речта ни
нахлуват свръхинертни стилови стереотипи, съхраняваши
паметта за минали технологични епохи? Дори всяко от тези

предположения да е, както ни се струва, вярно, изкушенията зад
речевото пристрастие на репортажа към „художеството” да
съзираме авторска връзка с естетския екип на „Смях и закачки”
също притежават биографски потвърдена основателност. С риск
да бъдем обвинени в предубеденост, трябва да признаем, че
изобщо хипотезата „ергенският тим” на „Зора” да остане без
достоен представител на 10-минутното звездно шоу, главен герой
в което е „мис Вселена” от плът (втората част от фразеологизма
„...и кръв” ще спестим по разбираеми причини), би ни се сторила
малко вероятна, дори в самия репортаж да липсваше
чистосърдечно признание за това как „при любезното съдействие
на пълномощния министър” един от редакторите на вестника
действително е бил представен на мис Вселена.
Непосредствената предистория обаче на „екипната”
чувствителност към вечните изкушения в райската градина
отвежда към родната традиция на конкурсите за женска красота,
в един от които е пряко замесен самият редакторски екип.
Първият от тях, проведен през 1929 г., е организиран от „Зора”,
чиито издатели Д. Крапчев и Р. Алексиев, наред с А. Златаров, Д.
Немиров и др., са сред членовете на журито, натоварено с
отговорността за безпристрастно отсъждане в сложния „казус”.
На 7.02.1929 г. призът „Мис България” е връчен на 20-годишната
брюнетка Люба Йоцова, името на която почти начаса е
тиражирано с рекламна цел от индустриалеца А. Папазов чрез
козметичната марка „Люба”197, може би, съвсем не на последно
място, и заради щастливо облекчения от случайното
етимологическо родство смислов преход между лично име и
стопански изгодния „любовен” образ на бранда. Светкавичният
рефлекс на А. Папазов се оказва едва ли не стереотипизиран през
следващата година, когато поредната призьорка – Кунка
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Любопитни подробности във връзка с първите конкурси за женска
красота у нас съобщава свидетелят на епохата Х. Бръзицов. Виж: Х.
Бръзицов. София разказва, С., 1979, с. 135-137. Също: Л. Стойков.
Модата, В: България ХХ век. Алманах, С., 1999, с. 939

Чобанова198 – става кръстница (разбира се, не със своята
фамилия!) на още един продукт на производителя със съвсем
актуалната вече марка „Кунка”. Този бранд на А. Папазов остава
най-трайно въплъщение на красотата на призьорката, тъй като
самата тя впоследствие загива при една от англо-американските
бомбардировки над София.199

(„Слово”, 1932)
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Този път членове на журито са Елин Пелин, А. Балабанов, А.
Божинов, Д. Узунов, скулпторът А. Николов и актрисата К.
Спиридонова. (Виж: Х. Бръзицов. Цит. съч., с. 137)
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Пак там

(Слово, 1932 г.)
За да приключим със схематичния ретроспективен
екскурс върху светските практики на родния бомонд и, разбира
се, за да добавим поне още един аргумент към предубеждението
си, че красотата е въжделена цел изключително на изкуството, ще
споменем мимоходом и осветения впоследствие с литературната
слава на П. Яворов конкурс за красота, организиран от
сдружението на журналистите още през далечната 1909 г. Второ
място в този конкурс, който всъщност е един от първите у нас,
заема „фаталната” (М. Кремен) бъдеща съпруга на поета Яворов Лора (тогава все още д-р Дрянкова), като че ли за да бъде
удостоверена славата ú на столична красавица и с легитимно
потвърждение. Функциите на документ, потвърдил резултатите
от модното събитие, поема една, издадена по този повод,
брошура на журналистическото сдружение, която, за разлика от
обичайно полемичните литературни мнения на „млади и стари”,
съдържа удивително единните отзиви и на И. Вазов, и на П. П.
Славейков, и на П. Тодоров по повод на несъмнените „мусически
достойнства”. Сред удивително единните спрямо каузата на
женската красота оценки следва да бъде откроено записаното от
П. Яворов, поне защото то е като че ли първото писмено
документирано свидетелство с доловима прогностична стойност

спрямо любовната му драма с призьорката: „Мене е чужд
класическият идеал за женската красота, който се удаваше да
бъде въплътен в мрамора. Само музиката може да загатне
виденията на днешния мъж. Сега захождат слънцата на всички
култове и в здрача на настъпващата вечер ще можем само да
чувствуваме. Затова някога красотата беше един физически дар, а
днес е една душевна способност, едно изкуство. Жената е длъжна
да бъде хубава – и когато не е такава, причината е само в нейното
неумение.”200
След ретроспективния аргумент, потвърждаващ кръвно
родство между конкурсите за красота и литературата, съвсем
правдоподобно изглежда и настояването за стилова общност
между анонимния репортажен текст в „Зора” и някои подписани
стихотворения на автори от екипа, „себеконституирали” се там
във висока, макар и иронизирана, литературна поза. Според
репортажа, „мис Вселена най-напред поразява със съвършеното
си телосложение: тя е стройна, тънка, но с идеално закръглени
форми; белият ú пътнически пуловер и сивата ú рокля, плътно
прилепнали около тялото ú, очертават една съвършена линия,
достойна за адмирация. Ръцете и краката ú са просто изваяни...”
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Цит. по Л. Стойков. Модата, В: България ХХ век. Алманах, С., 1999,
с. 935. Разбира се, тези оценки на конкурсите за женска красота не
следва да бъдат извеждани вън от контекста на легитимната
аксиологична норма, която изработва активно операционализирано
публично отношение към еротиката и дори към порнографията. В
резултат на шоковото въздействие върху тази норма, например, романът
на А. Протич „Ева” (1907) получава доста сериозни критически укори
„отляво” (Виж, напр.: Л. Стоянова. Социо/логосът в „Литературен
алманах” (1907) – едно издание на тесните социалисти. В: Електронно
списание Литернет, 08.04.2008, №4 (101)), а по-късният му аналог
„Тъмни зори” на К. Христов (1920) едва не вкарва своя автор в съда.
(Виж: А. Бенбасат. Банкноти и мечти между кориците. Масова книга и
масово книгоиздаване, С., 2011, с. 152-153) В тази книга А. Бенбасат
представя доста обширен очерк върху формирането на представите за
еротично и порнографско, както и върху дефинитивното разграничение
между тях от Платон до наши дни. (Пак там, с. 100-156)

Сходни соматични представи за женските достойнства
подозираме, например, да са мотивирали и Змей Горянин в
„Канцонета Ропотамо”, за „голямата тайна” на чийто средищен
лирически герой (Д. Крапчев) с въобразена „рибарка косозлата”
безсловесната река може единствено да мълчи... Евфемистичният
похват на отказа от говорене по официално табуирани теми
използува една година по-късно и фиктивният съавтор на
„Канцонета Ропотамо” (Несретник), който вече като собственик и
издател на „Щурец” публикува своя почти асиндетонен триптих
„Курортни поеми”. Топоса на свенливото природно мълчание,
почти буквално възпроизведен и заел същата силна поантираща
позиция, откриваме в трета част:
Витоша
Излет, факли и пътеки,
излетници тежки, леки,
семки, лешници, фъстъци,
нощ, поляни и шубръци,
къси рокли, деколтета,
късокрачолни гащета...
- Ах, недей, ще види бате!
- Трай, не врякай като пате!
Ленче, Маре, Жоре, Боре...
А пък Черни връх отгоре
нищичко не забелязва
и мълчи, и не приказва...
(Р. Алексиев, псевдоним Фра
Дяволо, „Щурец”, 1933, бр.37)
Ескалиращият поток от метонимии на безсрамно
разголената телесност е орфографически прекъснат от комай
единствения пунктуационен аналог на говорещото мълчание –
многоточието... А в първа част „Варна” коментираното общо
място е снабдено със статут на функционално пълноценна
фигура, след като недоизказаността е преназована чрез почти
всички книжовно отредени способи за това:

Варна
Слънце, шум, пижами, крясък,
плаж разнесен, пясък, плясък
и „пардон”, и „ах”, и „моля”...,
и от скука, по неволя,
къмто Галата на лодка
със компания разходка.
После тихи нощи лунни,
тишина и цуни-гуни...
и така натам, и прочие,
многоточие, многоточие...
(Р. Алексиев, псевдоним Фра Дяволо,
„Щурец”, 1933, бр.37)
Остава да представим и втора част „Чамкория”, която
окончателно комплектува и географския периметър на
„ергенските” курортни въжделения, и парадигмата на
евфемистичните техники, които щедро отдаденият на иронията
екип използува за назоваване на нравствено табуирани
обстоятелства. В „Чамкория” трансформант на говорещото
мълчание е назоваването на чужд език, който, макар да е
всепризнатият език на любовта, по-скоро се схваща като
„немски”, сиреч като езика на немите:

-

Чамкория
Прах, шосе, автомобили...
Чамкория: въздух, вили,
грамофони, дървеници
и госпожи, и вдовици...
Запознанства и покани,
борове, гори, поляни,
нощи лунни, срещи кратки,
устодопреници сладки:
Же ву зем! – Моа оси!
Гранд плезир и гранд мерси.
(Р. Алексиев, псевдоним Фра Дяволо,
„Щурец”, 1933, бр.37)

Увлечени обаче във фаворизирацията на „Зора” и
„Щурец”, бихме сгрешили, ако припишем на Змей Горянин и Р.
Алексиев първооткривателска слава, поне що се отнася до
фигурата на говорещото мълчание (σιγώντα λέγειν). Дирята на
очевидното влияние отвежда чак към самото начало на века,
когато една от първите антологични селекции в нашата
литература представя най-доброто от двегодишния опит на
„Българан”. Сред множеството литературни приноси на
„Литературен сборник на Българановците” (1906) ярко се
откроява преосмислянето на не съвсем забравената житийна
традиция, превърнала (авто-)биографията в предмет на нарочна
естетическа игра със свое естествено, макар твърде сериозно и
скучно продължение в „На острова на блажените”. Преднамерено
лаконичното възпроизводство (а в раздела, предоставен на
Торпедо, е обявен декларативен отказ изобщо от жизнеописание)
на познатата от Плутарховите „Успоредни животописи” практика
травестира далеч не само репрезентативната „пространност” на
жизнеописанието. Прeднамерено контрахираният му, дори
спрямо неговата традиционно кратка форма, обем подлага на
съмнение изобщо ценностно високия статут на жизнения път,
извървян от общуващите с Музата.
Ако се доверим на Елин Пелиновото „житие”, според
което той „съжителствува с Музата незаконно”, би следвало да си
представим
действителните
мащаби
на
артистичното
кокетничене с отреденото по право поету избраническо
самомнение. Превърнатият в маниерна поза странен доскоро
„егалитаризъм” в отношенията между „поета” и „тълпата”
създава демократична илюзия за рецептивна досегаемост на
осенените с „мусическо” вдъхновение, за превръщането им в
равноправни герои на литературата и, в крайна сметка, за такава
тематична норма, според която дори несъществени детайли от
приватния живот на творците предстои да се сдобият с
литературна значимост, да се превърнат в обект на преднамерено
усилено символно тълкуване, да бъде провокирано нарочното им
хабитуално осмисляне от публичната рецепция. Като че ли
едновременно и защитавайки се от тази твърде близка
перспектива, и сладостно отдавайки ú се, българановските
изображения се сдобиват с подвеждащо колеблив и неустановим

амбивалентен статут, разположен между старателно притулената
менторска, всевиждаща позиция на избраническото говорене и
стратегическия речеви курс към тотална ирония, която, по
зададената от А. Божинов, шаржова диспропорционалност на
образа, размива границите между сериозно и несериозно, важно и
незначително, нравствено и безнравствено, ценно и лишено от
ценност, за да не кажем безценно...
Именно в такава речева среда с нарочно разколебани
модални ориентири, в която разликата между изречено и
неизречено не се отличава с особена яснота, бива писмено
кодифицирана като българановски стилов „патент” фигурата на
говорещото мълчание. Освен евфемистичното си предназначение
да спестява нравствения дълг пред недостойни за експликация
теми, тя удовлетворява и игровата потребност от гарантирано
подразбиране на неизреченото: подобно на онзи „евфемистичен”
жест на Елин Пелиновата Стоилка, която, макар и „каталеткиня”,
като свенлива мома все още крие с ръка едрите си зъби, разбира
се, само до онзи момент, когато те не „лъсват” пред очертаващата
се перспектива неволи и деца да бъдат щастливо събрани...
Точно толкова нравствено чист пред високото назначение на
изкуството остава и В. поп Анастасов – Пепо, манифестно
редопоставил творческа длъжност и онова, „което тук не може да
се каже”:
Автобиография
Връстник на „Българан”. Ний, във нощта
на нашето рождене, двама
потропахме на пътните врата
на храма
на Аполон,
възседнахме крилатия му кон.
И оттогаз сè двама, кат близнаци,
се шляем ний по кръчми и сокаци;
сè двама гоним ветрища и прах,
ний, лекари на чужди красти;
и гоним ний веселие и смях,
и щастье.

И гоним ний
и слава в тез нескромни младини.
Но гоним ний и нещо друго даже,
което тук не може да се каже...
(„Литературен сборник на Българановците”,
С., 1906, с. 91)
3.4 Тоталният ироничен код на шаржа и рекламата
Дали пространните разсъждения върху авторството на
рекламните комикси, посветени на легендарния козметичен
бранд „Идеал”, снабдяват с достатъчна яснота конкретния си
повод, ще ни бъде трудно да отговорим еднозначно дори сега,
когато размислите са вече почти изложени. Даже, както сме
убедени, подобна цел излишно би надхвърлила предварителните
намерения, според които, въз основа на физическата неделимост
между поет и копирайтър, трябваше да се убедим в неотвратимо
настъпилото взаимопроникване през 20-те и 30-те у нас между
стопанство и художество, както и между техните оперативно найдръзки агенти – реклама и поезия. Сведен до екипа на „Смях и
закачки”, кръгът на вероятните автори (Д. Подвързачов, Змей
Горянин, Р. Алексиев, а, още по-вероятно – само Змей Горянин и
Р. Алексиев), освен че потвърждава нашето първоначално
допускане, регистрира чрез последващия си типографски адрес
една доста представителна, по наше мнение, тенденция в
отношенията
между
функционалните
периметри
на
самодостатъчното изкуство и „приложното” стихотворство.
Формиран и укрепнал предимно в „Зора”, дружеският
екип изостря своята и игрово, и стопански мотивирана амбиция
да участвува в управлението на стоково-паричните и
идеологически потоци чрез артистичния си ресурс. Изобщо,
сбъднатите през годините на „новата предметност” артистични
изкушения по директната, плакатна, манифестна, пропагандна
акционност на изкуството някак удовлетворително компенсират
дълголетното артистично усещане за, така да се каже, публично
съмнение спрямо непосредствената социална приложимост на
креативните резултати, постигнати в „кулата от слонова кост”. В
този смисъл, „интермедийната” страница на „Зора”, където

усещането на екипа за удовлетвореност от резултатността на
прякото му публично влияние укрепва, може да бъде преценена
като първа, типографски обособена „квартира” на младия, но
бликащ с таланти брачен съюз между изкуство и стопанска
пропаганда.
Дали подобно предположение е основателно може да се
съди по декларативно обявените намерения на „Щурец”, където
„бездомният”, временно подслонен от Д. Крапчев дотогава,
копирайтърски екип намира своето постоянно типографско
обиталище. Още началните броеве на новия „смешен” вестник,
който изненадващо дори за създателя си стартира със седмичен
тираж от почти 50 000 броя (и така – до края през 1944),
съдържат недвусмислен апел към предприемачеството, според
който „рекламите в Щурец са оригинални и най-лесно постигат
целта си”. Специалната амбиция баналният стилов стереотип на
вестникарската реклама да бъде атакуван чрез оригиналност,
която днес е по-известна под името „креатив”, спрямо контекста
на 20-те и 30-те е уместно да бъде преценена като функционален
аналог на стилово обструкционистката нагласа на художествения
авангард, обобществил чрез словото и на В. Кандински в Русия, и
на К. Айнщайн в Германия, и на Ч. Мутафов у нас понятието
„иначе/другояче”.
Разбира се, пълен стилов изоморфизъм между изкуство и
реклама е безсмислено да бъде дори предполаган, поне само
заради това, че авангардистки допустимото стилово
експериментаторство, затрудняващо до краен предел рецепцията,
противоречи на същностната цел на рекламата не да разрушава, а,
тъкмо напротив, да укрепва референциалните връзки между
създавания от нея образ на продукта и самия продукт. Само
защото автор на етюда е С. Скитник – първият наш теоретик на
рекламата, ще споменем разказа му за реакцията на И. Вазов по
повод сценично представената у нас в края на първото
десетилетие на века Ибсенова драма „Когато ние, мъртвите,
възкръснем”. На въпроса на свой познат през антракта „Как?”

Вазов отговаря „Това не е за нас... нова работа.”201 Ако
художественият контекст живее чрез непреодолими, на пръв
поглед, разлики в естетическите критерии и „търпеливо” изчаква
тяхното ценностно изравняване през собствения си, утопичен
спрямо момента на полемиката, декаданс, стопанският контекст
няма време за това. Той твърде нетърпеливо се стреми да
изравни,
да
хомогенизира
ценностните
потребителски
своеобразия в името на дългите промишлени серии. Дори когато,
както доста отдавна често се случва, пазарната интрига се изостря
с нов артикул (или „нова работа”, по Вазов) от продуктовата
листа, хипотетичният вазовски отговор на позастаряващ
драматург „това не е за нас” е априорно недопустим. Тъкмо
обратно, рекламата по рождение твърди, че новият продукт, дори
да ни шокира, винаги, даже преди да бъде създаден, е бил за нас,
а след като той вече е факт, ни е низпослан като спасител на
нашата нова, поредна идентичност. Впрочем, още за самия
класик на проблематиката, провокирана от отношенията между
човека и промишлените предмети – К. Маркс, е било известно, че
производството произвежда далеч не само предмета на
потребление, но и начина на неговото потребление. С други
думи, машините провокират и паралелен регламент, според чиято
норма човекът трябва да бъде формиран така, че да се
самоосмисля като невъзможен без промишлената вещ. Именно
това самоосмисляне произвежда на свой ред рекламата.
Обещаната от „Щурец” рекламна оригиналност, ако се
съди по съпоставката между публикуваните в него стопански
апели и аналозите им от други периодични издания, се състои в
изразено версификационно предимство на текстовете, виртуозно
овладян графичен контур на рисунките и, изобщо нестандартност на ракурса към рекламирания предмет. Ако
отчетем обстоятелството, че тиражът на седмичника не е
закъснявал нито веднъж дори през годините на войната и че
огромната част от стихотворенията и рисунките, поместени в
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съвсем не малкия му обем, са дело на Р. Алексиев, ще се
доближим със сигурност до оценката, че почти всички
публикации в „Щурец” са талантлив резултат от тъй нареченото
днес „леко писане”, разбира се – и рисуване... Ще побързаме да
внесем уточнение: изоставяме онази дефинитивна посока, към
която това бързо добило популярност понятие ни ориентира.
Доколкото е възможен строг операционален подход спрямо
неговата изходна метафоричност, би следвало то да обхваща
такива творчески резултати, които достоверно регистрират
автентичен порив на вдъхновение, такива резултати, които
наподобяват резултатите от психиатрични задания за откровено
неподправен запис на асоциации по тема, такива резултати, които
биват записвани от автора си до онзи интимно патетичен момент,
когато той вече неизбежно се е себеконституирал във висока
литературна поза. Имаме предвид художествени резултати,
постигнати не чрез, така да се каже, своеобразен „веризъм” на
сетивата и мислите, а по-скоро чрез вдъхновение, незатруднено
от съпротивата на стиловата норма, от следването на нейните
формални императиви, от майсторското изпитание, създавано от
безпристрастната ú строгост. В този смисъл „лекото писане” е и
бързо, защото не се спъва в съвършено овладяната
версификационна норма. То не познава класичните мъки на
словото и хипнотизиращия синдром на белия лист. То е писане на
крак (im stehen), то наподобява салонно-куртоазна блиц реакция,
„волтерианско” остроумие, което не заеква пред формулировката.
Изобщо – то е писане с щастливо вдъхновение от осенението на
промисълта, с безизкусна усмивка на удоволствие, предизвикано
от виртуозното боравене с материала на изкуството, със
заразително безгрижие на „лекото дишане” с него в същия
смисъл, вложен от И. Бунин в тази метафора...
Освен чрез пълно „опитомяване” на стиловия регламент,
бързо и леко списваният „Щурец” изпълнява началното си
обещание за оригиналност на публикуваните в него реклами и
чрез обтекаемата недефинитивност на своята тотална иронична
нагласа. Двуплановото отношение към рекламирания предмет
разколебава неговото буквално възприемане в реда на безспорно
„важните” неща от видимия свят, като закрепва рецептивно
статута му на хазартен „балансьор” между досадната скука,

неизменно съпътствуваща менторската сериозност, и вечно
безотговорната, на пръв поглед, но винаги здравословна
насмешка, която, макар и да заплашва, че всеки момент е готова
да нагази в минното поле на антирекламата, по-скоро създава
охранителна иронична дистанция спрямо предмета, за да бъде
предизвикано либерално значимото потребителско право на
личен избор.
Безпощадната и поразяваща всевъзможни тематични
посоки ирония на „Щурец” така и не успява да обособи свое
разпознаваемо функционално поле. Тя неизменно съпътствува
както церемониалните поздрави на „българските фашисти” към
Хитлерчо Кратунчев, Мусолини и Сашо Сталинскини, така и
първата рожба на царското семейство; както партизанлъка на
родния политически пейзаж, така и бохемски присъщата
симпатия към образа на вечния длъжник; както манифестната
активност на феминизма, така и искрено изповядваното ергенско
преклонение
пред
женските
достойнства
на
самите
функционерки...
Съвсем в духа на стабилните бохемски традиции от
времето на „Българан” и „Звено”, иронията е преди всичко
самоирония, превърнала в един от главните герои на „Щурец”
самия му екип с всички негови нравствени ценности, естетически
пристрастия, кулинарни обикновения, курортни забежки,
милосърдно състрадание към човека и хуманистична тъга по
изгубения вече утопичен образ на човечеството от времето на
следвоенния
предкризисен
оптимизъм...
Разбира
се,
префункционализирането на ироничната нагласа от своего рода
антикласична норма в легитимна норма на художествения
изобразителен ракурс едва ли е евристичен приоритет на
„Българан”, „Звено” и техния откровен приемник „Щурец”. Ако
Алеко не беше разколебал чрез двуплановия статут на иронията
етно-стопанската и нравствена дефинитивност на своя велик
герой, едва ли името на проф. Г. Геземан щеше да се свързва с
началото на открита и до днес полемика...
Всъщност, статутът на иронията като инструмент за
преосмисляне на легитимни норми е с неизменен облик поне от
IV в. пр. н. е., когато за Аристотел е било съвсем ясно, че
остроумната шега е в състояние да обезсили и най-сериозния
аргумент; поне от ХVI в., когато кавалерът на „Смуглата лейди”

създава чрез своите непостижими амфиболически конструкции
преводачески затруднения за векове напред; или поне от епохата
на френското Просвещение, когато нейният салонен идеолог
превръща светкавичните мисловни движения на двусмислието
във вечно валидна висока мярка за изисканата и проникновена
социална критика, а своето име – в активна и до днес метонимия
на безграничната интелектуална свобода.
В българската култура от началото на ХХ в. обаче смехът
и иронията са по-скоро „приложни” и осмислянето им в
понятийната система на родната художествена критика от
междувековието като „тенденциозни”, подобно на все още
неизживяната тогава съвкупна литературна традиция на нашето
Възраждане, странно съвпада с името, с което З. Фройд назовава
единия от двата главни класификационни дяла на вица
(безобидни
и
тенденциозни).
Вероятно,
прагматично
обоснованата доминация на приложно-сатирическата инвектива
във функционалното поле на смешното започва да отстъпва под
натиска на специално обособени типографски издания за
периодично „сублимиране” на публичната потребност от
самодостатъчен смях.
По силата на младата традиция, положена от „Весела
България”, тази издателска инициатива се възпроизвежда в
средите на образовани интелектуалски компании, превъзмогнали
обезсърчителната скука на сериозната литературна поза, която
продължителният процес на „ускорено” културно догонване на
Европа узаконява като неписана монументализирана ценност в
нравствения кодекс на творците. Дори образован философ и
изкуствовед като А. Протич, демонстрирал, впрочем, през 1907 г.
с романа си „Ева” видимо предразположение към проблематиката
на междуполовите отношения съвсем не в традицията на
обруганата вече „тенденциозност”, две години по-рано, през 1905
г., все още смята сатирата на С. Михайловски за продуктивен, но
несъзрян от „Българан” ценностен ориентир.202
В името на справедливостта трябва да признаем, че като
подобен продуктивен ориентир в областта на хумора пък той
сочи именно делото на вдъхновителя на „Весела България”. По
повод на „малката” разлика между фигурите на великия бохема и
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не по-малко великия ментор ще споменем, че А. Протич не
отчита единствено обстоятелството, според чиято фаталистична
логика фигурата на страстния пушач е канонизирана от ...
смъртта, а далеч не от устойчиво легитимирана норма за ценност
на самодостатъчната и „тенденциозно” безадресна шега.
Формиращото се типографско поле на смешното, в чието
не особено уверено начало около междувековието личат имената
на „Смях и сълзи”, „Жлъч и смях” и, особено – на
неосъществения проект на А. Божинов от 1903 г. „Пст!”,
конфигурира и тематичния, и стиловия си облик въз основа на
преки интелектуалски впечатления от традицията на меродавни
периодични издания като баварските „Simplicissimus” и
„Fliegende Blätter”. Повече от полувековната традиция на
мюнхенските „хвърчащи листи” (още от 1845 г.!) остава
нерелевантна спрямо българския културен контекст, насочил
своята съзидателна енергия към високи държавно-строителни
цели. Родният ни естетически „патент” значимостта на
творческия акт да бъде достоверно измервана предимно чрез
силата на неговата социално значима трагика („и пеят, тъй както
през сълзи се пей”), художествената ценност да бъде безспорно
„присвоявана” едва ли не само чрез инициационно потапяне в
кървавите води на трагическия катарзис формира по повод на
смешното онова ценностно колебание, което А. Протич е
фиксирал в първия сериозен критически коментар, посветен на
„Българан”. Според него, например, „скромно застъпеният”
Яворов, „вместо да помести свои социални стихове, между които
има същински сатири против сегашния български живот, [...]
печата само следната „пародия" на собствено лирическо
стихотворение:
Безмълвна нощ и адски мрак,
и нигде звук и нигде зрак:
два часа вече край вратата
аз чакам с камък във ръката.
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Тъй както Ботевото стихотворение „Ней”, очевиден
реминисцентен адрес на цитираната от Протич Яворова пародия,
е пришито с бели конци, само типографски, към ценностния
контекст на „Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболова”,
но формално отстоява романтически валидната равноценност
между корелациите „свобода/смърт” и „любов/смърт”, така и
самата пародия на Яворов (с изключение на просторечните
идиоми „бух в главата” и „плюя си на краката”, създаващи
преднамерено търсения бурлесков ефект), е твърде несръчно
тропосана към монументализирания вече стилов облик на
неоромантизма, застинал в коленопреклонен пиетет към модната
поза на късните Байронови адепти, които нанасят познатите
географски антиномии на романтизма върху не по-малко
релефната карта на вечно страдащата и бленуваща смъртта като
„сладка почивка” скиталческа човешка душа.
По-скоро като че ли самата норма на литературно
узаконения емотивен модел, комплектовал задълго в инертнострастна прегръдка „силна любов” със „силна омраза”,
непременно и задължително измива с кръв незаконните любовни
страсти. По същата ценностно-рефлекторна причина твърде
„нетенденциозният” на места Алеко е почти революционно
канонизиран в качеството му на първи класичен веселяк, едва
след като трагично загива. Знаменателното общо инициационно
място „кървава смърт” продължава да регламентира ценностния
статут както в христоматийния ред на артефактите, така и в
героическия пантеон, положен върху костите на техните,
понякога съвсем нерадикално мислещи автори, увенчали своята
филантропия дори с правни разсъждения върху хуманистичния
смисъл на смъртното наказание...
„Пазарското фокусничество” на „Българан”, което, според
Протич, „римува и ритмува... всичко, що се изпречи пред очите
ти (надписи на орфеуми, бирарии, кафенета, хотели, техни
притежатели, книжари и т.н.)”, с обезсърчително нескончаема
версификаторска велеречивост, представена в самомнителното
двустишие на Faustulus (К. Савов) „Така до утре мога да ти
пиша,/ безкрай таквиз стихии да ти курдиша”, широко разтваря
пред смешното „дверите” на лекомислено и социалнобезотговорно преднамерената нетенденциозност.

„Забавителният лист” сключва траен стилистичен „мир”
между традиционното предразположение на стихотворната реч
към високи теми и изпълващите го „дреболии, повърхностни
закачки и шеги”204, метаморфозирали впоследствие във всякакви
„краставици на търкалета” у младия „Барабан”-ист Чудомир, в
самоцелни
„бръмбазъшки”
зевзеклъци,
вдъхновени
от
заразителната българановска доктрина на А. Божинов за „хубавия
смях, хубавата бира и хубавите хора”205, в социологически
интересната му стихотворна „карта” на популярните столични
локали206 (сладкарници „Савоя” и „Цар Освободител”, кафенета
„Роял”, „Опера”, „Феникс” и „Б.И.А.Д.”, бирария „Елит”), в
задкулисните теми на паралелната неофициална литература,
предназначена за епистоларно „вътрешно ползуване” в дружески
браншови обединения, разроени от „Българан”, като „Звено”,
„Зора” и „Щурец”.
Зададената от „Българан” и с готовност подета от
неговите духовни приемници нова продуктивна нагласа с „бяс да
се римува и ритмува всичко”207 преразпределя чрез агресивния си
„панестетизъм”208 тематичните приоритети на относително
„специализирани” тематично до началото на ХХ в. стилистични и
жанрови територии. Жанрът, например, на дружеската „беседа” в
стихове, фамилиарно преосмислен от Елин Пелин в „Нощ”, а
впоследствие – в „Пижо и Пендо”, ще пригоди модела на своята
сказова интимност далеч не само към доктрината за автентичния
примитив на родния „Heimatkunst”, но и към такива,
теоретически неусвоени дотогава социални сфери, до каквито се
домогва
само
анекдотически
възможното
(например,
алитерационната местническа анекдотична легенда за Фердо,
„Фордо” и лордо), но иначе протоколно недопустимо
поздравително писмо до монарха, изпълнено, по приблизително
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А. Протич. Българан, В: Мисъл, 1905, с. 136
Литературен сборник Българановците, 1906
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В: „Интегрална и локална София”, Зора, 20.12.1932, псевд.
Лумпациус.
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А. Протич. Цит. съч., с. 129
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Уместният ироничен модус на това съвсем не иронично понятие ни
бе подсказан в разговор от Я. Милчаков.
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подобие на стиловия модел „Запорожци пишат писмо...”, във
фамилиарно звучащи 5-стъпно хореични диалектни вирши:
Пуздръвителну писмо ут дяду Йоргу ду Цара
(Ънунивну)
Жув дъ ни си, Царьо ле честити
с благътъ ти убавъ ступанкъ,
дету сè пу нашенски са кити
и не мяза веки нъ талянкъ.
Ут душъ, димек напълну, синки
тукънцък съ радвами на селу,
млада рожбъ – мъничкъ кнегинкъ –
сурвакиту чи ти е дунелу...
Баш кугиту с дяду поп са бяфме
в мианътъ пу адет утбили,
гледами, чи бяга кмету Стамен
пряз глъвъ и ду уши ухилен.
„Дядо попе, - рекуф и пааръ,
кату са сеисаф, на пърчетъ –
я глей кмета нещу пá набарал,
пущръклял кък тича приз дирету.”
„Де гу, де гу?” – кай и кату станъ,
кривнъ пу иргенски килимявкъ –
„А ба, мене да ни търси, джанъм,
за упялу, я пък зъ винчавкъ?
Я, ба Драгне, я устъй тизгяа,
вър гу викъй тукънцък да доди
и ричи: паарити наляа
и расправат попски ипизоди!”
Хъ излези, хъ навън истропъ
и заби чирковната кънбанъ.
„Бря, пужар е!” – ревна дядо поп и
юрнъвми съ двамъ към мигданя.
А пък то, кугиту съ пурчети,
кой ти бръсни лютътъ му зима,
фърлявми кълпаци ду небету –
рожбицъ църкинкътъ си има.
(...)
(„Щурец”, 1933, бр.5)

Като че ли за да бъде удостоверена артистичната
гъвкавост на екипа спрямо сценичния натиск на разни стилови
преображения, в същия празничен брой на вестника е
публикувано и колективно, вече церемониално допустимо
поздравление към царя:
Приветствие от веселите Щурци
Честити цар Борисе,
по случая рождествен
във тоя час тържествен
Щурците добродушни,
събрани край софрата,
привети най-радушни
ти пращат с днешна дата
и молят се сърдечно
орисницата блага
над Твоя Дом всевечно
да бди и да помага
в дела Богоугодни,
за радости народни
и нине и тепърва...
А, казано накратко:
честита рожба първа,
честити царствен татко!
(„Щурец”, 1933, бр.5)
Паралелната смешна журналистика на „Щурец” провежда
през филтъра на ненатрапчивото и нетенденциозно иронично
отстранение, чрез преднамерено несъответна жанрова форма,
чрез преднамерено несъответен стил209, чрез преднамерено
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Имаме предвид възможно най-редуктивната, но затова пък
безупречно работеща таксономия „вързана и развързана реч”, според
Цицерон, или „стих и проза”. В наши дни операционалността на тази
възможно най-непротиворечива и дълбинно мотивирана класификация

несъответна модалност, всякакви теми както от централния, така
и от периферния събитийно-новинарски и етичен дневен ред на
обществото. Тематичната „безразборност” на акцентите се оказва
продуктивно съчетана с едно твърде значимо следствие от
либералния патос на „Българан”, превърнато впоследствие в
мощна „газетарска” и трайно екзистенциализирана литературносалонна традиция.
Отбелязано от А. Протич като най-ценното, дадено от
Божинов в „Българан” и заслужаващо издаване в отделен албум,
безмилостното портретуване на „наши артисти, поети и
политически мъже” превръща културата на шаржа в неизменно
следвана висока интелектуалска мярка за интерпретаторския
ракурс към видимата буквалност. Макар близостта между шарж и
карикатура да вменява известна понятийна неоперационалност
дори у образован изкуствовед като А. Протич, нарекъл тези
портрети „портрети-карикатури”, тъкмо тя създава дефинитивно
валидното, но подложено от критúка на евфемистична
дескрипция, своеобразие на безобидния и добронамерен шарж
спрямо карикатурната сатирична инвектива. Тези портрети, пише
той, „предават личността по-малко или повече окарикатурена в
нейните най-характерни черти на лице, стойка, движение, в
нейните особености и слабости”. Именно интелектуалски

на стиловете неотдавна бе косвено потвърдена от проф. Н Георгиев в
интервю във в. „Култура” по повод на 24-ти май. Според него, устната и
писмената реч провокират такива специални нагласи при оперирането с
езика, че, на практика, двата типа речево поведение добиват статут на
отделни стилове, доколкото писменият речеви акт конституира у
„говорителя” познаваческа поза, която усилва нарочните грижи по
преднамерено „стилизуване”. Писмената фиксация на речта,
осигуряваща възможност за контрол и корекция на изреченото,
активира стиловата автоцензура, чиято приватна норма обикновено
снема престижни стилови модели. В този смисъл писмената реч
концентрира у себе си много повече стилов регламент. Тя, подобно на
стиховата реч, е толкова активно регулирана, че няма да е твърде
пресилено, ако я приемем за модификация на „вързаната” реч. Виж:
Георгиев, Н. Писмено и устно, буква и дух, В: Култура - Брой 19 (2592),
21 май 2010.

присъщият автоматизиран стереотип на самоцелно игровата,
иронично-двупланова интерпретация на образи и теми превръща
типографската територия, владяна от „Щурците добродушни”, в
легитимно публично поле на салонната стилистична виртуозност,
на високия речеви артистизъм, на светкавичната мисловна
спекула, на тематично „всеядния” и вечно изострен
версификационен рефлекс, разбира се, съвсем не наново
изнамерени като разпознаваеми маркери на браншовия речеви
маниер, но задълго обслужвали предимно функционалната сфера
на задкулисното дружеско общение в артистичните среди и
затова останали неподети в масова речеупотреба.
Узаконен чрез средства, имитиращи инструментариума на
възможно най-безпредметното, самодостатъчно, априорно
нетенденциозно и „чисто” изкуство - цирка, стиловият
„протокол” на непротоколния речеви обмен легитимно и без
нормативна съпротива „всмуква” чрез жонгльорската си ритмометрическа „клоунада”, чрез доскоро антикласичния регламент
на своето, изведено вече на светло, „иначе/другояче” дори такава
недвусмислено
„сериозна”
и
крайно
непригодна
за
„светотатствено” иронично обиграване територия, каквато е
церемониално най-охраняваната и практически недосегаема
сфера на висшата официална власт, дори такова естетски
утопично
и
физически
досегаемо
единствено
в
патопсихологически контекст видение, каквото представлява
само хипотетично възможната версификаторска велеречивост на
очевидно непосветения в достъпната едва за малцина
„пиитическа” езотерика „дяду Йоргу”...
Също толкова дефинитивно неподатлив на естетическо
усвояване, ако се съди по манифестните протести на С. Скитник
и Ч. Мутафов срещу баналността в изкуството, и
високотиражният ред на стандартизираните промишлени
предмети, къде чрез „технически разкази”, къде предимно чрез
техни рекламни протоформи, се оказва поместен в тази
гостоприемна стилова „видрица”, за да обогати като че ли и без
друго трудно изброимите вероятности за контаминативнодискурсивни модификационни сраствания между теми,
намерения и речеви форми за тяхното публично оповестяване под
натиска на макрожанровата вестникарска „компресия”.

Независимо обаче от съвършената си на моменти
художествена
мимикрия,
откровеният
прагматизъм
на
приложното рекламно стихотворство не променя статута му на
модерно техно-преображение на познатата до междувековието
(както и на нейното предстоящо соц-преображение)
„тенденциозна” словесност. Ясно разпознаваема, както всъщност
прилича на рекламен апел, приложната тенденция се оказва
толкова лесно обособима от художествено употребимите способи
за артикулация, че, подобно на епигонското стихотворство, и
рекламната „поезия” изпълнява по-скоро функции на паралелен
христоматиен каталог, представящ в оголен вид активния ресурс
на модната стилова норма. Покрай тази „услуга”, оказана на
всеобщия стилистичен хербариум от експликативни техники,
впрегнатото в колесницата на стопанската изгода виртуозно
версификаторско умение изпълнява и социално значимата роля
на своего рода пропагандист, негласно натоварен със задачата да
масовизира употребителните своеобразия на тези техники и да
обезпечи разбирането между пасивните и активни идиолекти,
боравещи с тях.210
Нека, прочее, демонстрираме чрез илюстрации твърде
реалната хипотеза за устойчиво идиолектно усвояване на някои
произволно подбрани експликативни техники чрез посредството
на рекламни апели. Така например, би било излишно
предубеждение да се отсъжда категорично, без каквото и да е
допускане на абсурдни, на пръв поглед, трайни сраствания между
образ, метър и евфонически облик, дали „таргет”-групата на
българските пушачи от началото на 30-те не изработва
стереотипен рефлекс спрямо онзи, предложен в „Щурец” (с
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Ако в десетилетията до Освобождението и в 80-90-те години на ХІХ
век „сказовата логика (на литературния текст – бел.П.Ш.)… черпи
енергия и има за свой коректив ситуацията на културния модел на
кръчмарския протокол и неговия стереотип” (В: Ракьовски, Цв. Отвъд
каноните, С.2001, с.196), фразеологичната норма на емблематичната
българската агора – кръчмата – се еманципира от своя традиционен
употребителен контекст, за да възшествува с речево достойнство в
рекламата.

вероятен автор Змей Горянин), образ на папиросите, който, по
наше мнение, би се саморазрушил без респектиращото
мнемоническо съдействие на съставната рима с дактилна
клаузула211:

Няма нужда от въпроси,
туй от всеки вече знае се:
най-добрите папироси
са във номер четирнаесе.
(„Щурец”, 1933, бр.7)
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Заслужава внимание поетологическият акцент, поставен от Г.
Господинов върху художественото битие на числата. Според него, в
употребата на числата сред контекста на различните стилови дискурси
следва да бъде разчитана и периодизационна стойност: първият модерн
и
символизмът,
например,
предпочитат
сакралните
числа,
експресионизмът и лявата пролетарска лирика проявяват предпочитание
към големите „абстрактни” числа, изобразяващи масата, а в поезията на
40-те пък „наблюдаваме засилена употреба на конкретното
статистическо число.” (Г. Господинов. Поезия и медия. Кино, радио и
реклама у Вапцаров и поетите на 40-те години на ХХ век, С., 2005, с. 9798) Представените тук ранни спрямо практиката на 40-те употреби у
Змей Горянин на „конкретни статистически числа” („папироси
четирнаесе”, „годишна 36” и пр.), ако не вземем предвид още по-ранни
аналогични употреби у Чудомир и „Звено” от второто десетилетие на
века, вероятно подсказват, че тъй наречената „репортажна
изобразителност” в лириката бива изпреварващо апробирана в
контекста на алтернативния „канон”, на парономазийната художествена
реч, на анти-„l,art poetique”.

Не по-малко несигурно би било да се настоява, че
конкурентната борба за изгодно отъждествяване със статута
изобщо на „медикамент срещу мазоли” е спечелена от родното
терапевтично средство мазолин „Тони” само защото, в сравнение
с вносния германски мехлем „Кукирол”, твърде рано превърнат в
обект на product placement от Ч. Мутафов в „Смъртен сън”,
хитроумно е експроприирал в своя полза родовото обозначение,
почти трансформирайки го в бранд. Рискът от подобно
отъждествяване с родовото название на целия клас аналогични
артикули се състои в неблагоприятната перспектива те да бъдат
осмислени като функционално заменими синоними, в резултат на
което скъпо струващата реклама на който и да от тях да обслужва
стопански интереси, стоящи зад останалите конкурентни
продукти: например, хипотетичният паразитен рецептивен ефект
мазолин „Кукирол”. Далеч по-основателни съмнения обаче по
повод възможните причини за конкурентно преимущество на
произвеждания от аптекаря А. (вероятно, Антон) Минев мазолин
„Тони” спрямо задграничния му съперник създава мощната
подкрепа, оказана на бранда от почти тавтограмното
скороговорно алитериране чрез целия сонорен ред, както в
моноримните групи, така и извън тях, посредством което
рекламното четиристишие в „Щурец”, освен че изгражда
възпроизводима моторна зависимост между рецептивния образ
на продукта и неговата творително-артикулативна проекция,
успешно защитава претенциите на вестника за медиен приоритет
в стилистичния креатив на рекламата от началото на 30-те:

След хирурзи милиони
и лекарства със вагони
само мазолина „Тони”
ми мазолите прогони.
(„Щурец”, 1933, бр.7)

Друго подобно рекламно четиристишие „флиртува”
косвено с групата на невръстните читатели, удовлетворяването на
чиято любознателност обаче трябва да бъде финансирано не от
самите тях, а от възрастни с, вероятно, попритъпена вече
познавателна и, както се оказва, читателска активност. Ярко
изразените игрови функции на моноримата, стабилно подкрепени
от основаната върху омонимия каламбурна съзвучност, отключва
потребителски мотивационни изходи тъкмо чрез онези, отложени
в неоперативните дълбини на сантименталната памет латентни
идентификационни стереотипи, съпровождащи всеки сладостен
спомен за безгрижното и щастливо детство. Особено в случаите
на емотивна транспозиция, основана върху интензивно,
биологически мотивирано отъждествяване между дядо и внуче...
Дядо чете „Пътека”,
па и прав е човека:
внуче има и всека
приказчица по-лека
той прочита полека.
(„Щурец”, 1933, бр.22)
Разумният и пропагандистки изгоден статут на четенето е
разколебан чрез тотално иронично преосмисляне на изобразената
в рекламното четиристишие жизнена ситуация: педагогическата
(детеводна, ако се доверим на етимологията) тенденция е
пренасочена към фамилния старейшина посредством неговото
пресягане
към
детската
библиотека,
„инфантилно”
образователната тенденция пък – чрез хипотезата за твърде късно
приобщаване към света на книгите, чиято хуманистка оценка
винаги е съпътствувана със симпатии, но, за съжаление, и с
оправдани съмнения спрямо нейния разумен смисъл. Ироничното
осмисляне на акта „четене” би стимулирало покупка на книга
само ако ироничният рекламен апел е положен в контекста на
обичайно-правно нормирано тотално иронично светоотношение.
Това обикновено се случва в обединения, наподобяващи
литературен салон, в който висока мяра за препоръчителния

речеви модус при общуването е иронията, артистично игровото
преображение в неприсъщи речеви роли и, изобщо –
двуплановото речево поведение.
В подобна среда всяко буквално и менторско нарушаване
на нейния модален регламент би се възприело като липса на вкус,
като непростима „непочтителност” към валидния цехови договор.
Подобно средищно място е отредено на иронията в светогледната
нагласа на дружеските формации, изповядващи ценностната
система на „Българан”. Именно смешният „Българан” дава
първите сериозни поводи на родната хуманистика да забележи
трудно поддаващата се на дефиниране ироническа функция,
усвоена от смешното. Като че ли независимо от сравнително
ясната212 таксономическа позиция, заемана от иронията в
класическите реторически систематизации на фигурите на
мисълта, своего рода ироническата обтекаемост на самото
понятие „ирония” понякога дори служи като ефектен
тавтологически подход към нейната собствена дефинитивна
неуловимост. Така поне М. Горчева, не без основание, е разчела
интерпретаторската „капитулация” пред ироничната плъзгавост,
представена от Х.-Г. Гадамер в един негов класически текст.213
Що се отнася обаче до рецептивната норма на 30-те, очевидно
твърде добре отчетена от „Щурец”, доминацията на „вложения
смисъл” над „намерения смисъл” (М. Горчева) като дефинитивен
модел на тълкувателските затруднения пред пресищащата с
конотации усилена ирония на десетилетието, смятаме само за
част от въжделената за Гадамер „истина”.
Ако „станиоленият стил” (С. Султанов) на С. Минков е,
според критиката, традиционно „придаден” на иронията като
нейно най-присъщо салонно обиталище, нерегламентирано от
популистки императиви за безусловна четивност, успехът на
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рекламата се измерва не от валидни за салона езотерични
ценностни мерки, а от такъв безпристрастен и безхитростен
критерий, какъвто са продажбите. Без да стигаме до крайността
да твърдим, че българският потребител на български плетени
ръкавици (незнайно защо наречени Strickhandschue, може би – за
престиж?) през 30-те e посветен, така да се каже, в национален
заговор за задължителен тотален ироничен код на публичната
реч, все пак трябва да признаем, че рекламодателите на „Щурец”
не престават да разчитат на неговата „оригиналност” през време
на цялото му 11-годишно течение. Нашите наблюдения показват,
че
само
унифицирани
рекламни
послания,
навярно
разпространявани от западни производители чрез свои
представители из цяла Европа, се придържат към спокойната и
сериозна „величавост” на буквалното менторско назоваване,
която обичайно съпътствува високата стопанска позиция на
стоковия пазар.
Оказал се неподходящ за „либертинския” щурм на
иронията, високият ред на стоковата, предметната, вещната
„класика” остава положен в скучната монументалност на
рекламния стереотип, доста встрани от оперативното поле на
креатива. Без нарочно желание да изпитваме разумните критерии
за уместност, като твърдим, че „Nivea” в този смисъл споделя
рецептивната нобелистка скука, лъхаща от „Кървава песен”, ще
трябва да се съгласим с публичното преимущество, което
заразителният дух на Елин Пелиновото „незаконно съжителство с
музата”214 има пред, макар и юридически неузаконената, но пък
за сметка на това снабдена с ореола на безподобна брачна
строгост сериозна връзка между П. П. Славейков и женаталитература...
Гневно прогласена в края на 19-ти век от Ц. Гинчев като
„ичумяна чорба”, застрашила националното винопроизводство,
бирата, например, е превърната от „Българан” в обект на игрово-
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иронично преклонение. Тя не само че е смятана за „новия
Gergantropfen” (по псевдонима д-р Герганов - Герган), т.е.
„пенкелер срещу всички болести на тялото и духа”, а сред тях –
„на любовта и безсънието преди всичко”, не само че е неотменен
„иконографски” елемент в шаржовия портрет на А. Балабанов,
изработен от А. Божинов, но, паралелно с това, е превърната в
самоироничен евфемизъм на българановските литературни
занимания. Огромната, както се оказва след ироничното
посегателство на българановските житиеписци, авто- и
литературно-биографична репрезентативна мощ на Прошековия
артикул, почти заплашва да предусети в политическия контекст
още на първото десетилетие създаването на бъдеща бирена
партия. На тази мисъл ни навежда съвсем не малозначният
„лапсус”, по чиято логика в автобиографията на Герган
„биропитие” и „пропаганда” са обвързани с изненадваща
буквална
директност
(„пропаганда
на
биропитието”),
свидетелствуваща за такава страст в популяризирането на
доктриналната напитка, каквато би могла да съпровожда като че
единствено политическия партизанлък на епохата или...
предвзето самоироничното пропагандиране на бохемския life
style. Макар и „неканонично” обременена с пенливия продукт на
придворния доставчик, дори свръхконсервативната форма на
житието се оказва също толкова незасегната от традиционно
неприсъщата тема, колкото и продажбите на бира в знакови
столични локали (прилежно систематизирани от А. Божинов в
„Интегрална и локална София”, 1932 г.) – от манифестното
пребиваване на напитката в смразяващо трезвеническия контекст
на нормативния жанр...
„Щурец”, недвусмисленият приемник на „Българан” и в
духа, дори и в някои от знаковите членове на екипа, продължава
„с бяс да римува и ритмува всичко, що се изпречи пред очите
му”, като създава илюзията, че неговата ирония руши
традиционните представи за целостта на битието и неговите
ценности, а в действителност укрепва публичното нравствено
здраве. Нарушава, заедно с това, и традиционните експликативни
норми, разчетени върху исторически произтеклата специализация

на иконично и речево изображение. В началото на века, вероятно
поради сантимент по несъстоялото се негово желание да следва в
рисувателното училище, раздвоението у Елин Пелин между
словесна дескрипция и „поставящ пред очите” наглед дава
резултати, вдъхновени и от двете музи. Безспорно „градското” му
стихотворение „Разходка с жени” („Българан”, 1906) го издава
като „певец на селската неволя” чрез едно „про”-иконично
сравнение, което обаче не надхвърля изобразителските
„правомощия” на речта:
Такива сме мъжете – могъщи, силни уж,
пък поглед един женски – душата се разкисне
като цървул на дъжд.215
Паралелно с това, литературните му ядове, причинени от
„Мисъл”, го привеждат в почти безсловесно рисувателно
вдъхновение, графически запомнило както една от големите
вдъхновителки в нашата класика Е. Марс216,
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така и „канибалската” (самоедска, според Елин Пелин) разправа
на Великата четворка (купчина, според А. Божинов) с К.
Христов217:

Същността и на иконичния, и на речевия образ е
манифестирана в тяхната исторически постигната автономия:
сравнението
напряга
докрай
своята
метафорична
референциалност, за да създаде уместно „подозрение” у А.
Божинов, че (перифразирам) селянинът личи и в градската си
лирика, като оставя на въображението периметър за доработка на
образа, който обаче може да бъде довъзсъздаден с подобно
ненатрапчиво приближение и чрез присъщия му лирически
контекст:
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Иди, дека сакаш –
по връх планините
или в механите,
или у джендемо,
ако ти е воля,
свъду че намериш
свидетели много:
свъду че намериш
от цървул парчета,

петал от магаре,
кости мъченишки
на некоя крава,
в ралото умрела
от труд и от мъки –
свъду че намериш
босонога диря
или на орача,
или на пастиря.
(...)218

Обратно, иконичният наглед узаконява с мощна
сетивност метафоричната хипертрофия, без да оставя каквото и
да е място за колебание по повод класичната монументалност на
Е. Марс или пък по повод на допускането, че Българският Парнас
е арена на „самоедски” кръвопролития. Така и икона, и реч се
оказват все още застинали в своето изобразително
предопределение, разбира се, до онзи приблизителен
ориентационен момент, в който медиите не подлагат на
преосмисляне тази исторически възникнала специализация чрез
натрупване на достатъчно рецептивни съмнения спрямо нейната
експликативна „свещена” недосегаемост. Ярко симптоматично
„нарушение” у нас на традиционно обособените граници между
иконично и речево изображение представлява споменатата вече
Чудомирова
„Злободневка”
(1913),
която,
освен
непосредствените адреси на своята инвектива – първичните
човешки потребности и монархическия конформизъм, подлага на
преосмисляне изобразителната адекватност на самото словесно
рисуване. Ироничното си усъмяване в изобразителната
недостатъчност на словото
Чудомир концентрира върху
възможно най-дейктическата част на речта – показателното
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местоимение (ил такова..., ил такова...; ил такава..., ил такава...).
Чрез това като че ли най-тежко оръжие на речевия дейксис
изобразителният ресурс на словото се оказва изчерпан, а
предполагаемото рецептивно любопитство към преднамерено
липсващия образ е детайлно погасено с помощта на... рисунки.
Повод да се отклоним към сравнително ранно проявената
у Чудомир художническа ирония спрямо „ощетената
референциалност” на словото е една реклама в „Щурец” (1933),
където, макар двадесет години по-късно, откриваме в почти
непроменен експликативен вид същата игрова демонстрация:

Всички елегантни дами,
кавалери и девици
имат тези монограми
върху свойте ръкавици.
(„Щурец”, 1933, бр. 26)

Разбира се, непосредствената пропагандна задача на
рекламното четиристишие предвижда иконична демонстрация на
разпознавателното лого, но, паралелно с рационалното
„оправдание” на „стихо-рисунката”, се улавя и сянката на
основателно подозрение в игрова „безотговорност”, иронична
дистанцираност, даже известно интелектуалско отстранение

спрямо ефекта от изпълнението на иначе съвсем не лошо
платената219 стопанска поръчка.
Удобен случай да проверим как се променя обликът на
достатъчно обобществен бранд, след като запазеният му знак
попада в амфиболическия контекст на „Щурец”, представлява
интерпретативното „приключение”, сполетяло (най-вероятно, за
добро!) образа на придворния доставчик „Керемиджян”, гордо
специализиран в областта на чистенето и боядисването или, както
днес бихме се изразили – в областта на санитарната поддръжка и
интериорния дизайн. „Нулевата степен” в публичния статут на
образа е тиражирана в „сериозни” медии, върху чиито страници
логото на Керемиджян демонстрира стопанска мощ, подсказана
чрез стилизирано изображение на завод, ексклузивна стопанска
позиция, разпознаваема в заслуженото право да включва в своя
графичен състав корона, и тъждество с националната кауза,
обозначено чрез вече напусналото традиционния си легендарнохероически контекст лъвче:
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Свръхприбавеният „вложен смисъл” от „Щурец” върху
достолепно сериозния облик на бранда като че ли, на пръв
поглед, разколебава печелившия му стопански статут.

(„Щурец”, 1933, бр.22)

Спестеният знак на висшата власт в държавата създава
възможност неговата липса да се тълкува или като агресивно
посегателство срещу деловата слава на придворния доставчик,
или като егалитаристка обструкция срещу монархическия
институт, макар цитираните вече поздравления до царя и от „дяду
Йоргу”, и от „веселите Щурци” да лишават от основание подобна
интерпретативна хипотеза. За разлика обаче от пасивно
неоползотворената изгода на статута „придворен доставчик”,
активно произведените „вложени смисли” далеч надхвърлят
„греха”, юридически формулиран като „пропусната полза”. В
тълкуванието на „Щурец” внушителното изображение на завода е
редуцирано до обема на махленски пункт за пране, гладене и
багрене, през който, като през тъмна фокусническа камера,
минава лишен от топли женски грижи мъж, за да открие на
изхода своето щастливо преображение далеч от посредството на
онова традиционно разделение на труда, което твърде сложните и
винаги задължаващи отношения между половете постоянно
експлоатират в своя полза. Освен това, образът на
метаморфозиралия щастливец е обременен (сaricare, ит. натоварвам) с недвусмислена карикатурна тенденция, лесно
сводима, подобно на първите карикатурни барокови догадки на
А. Карачи, до „антипода на красивото”, сиреч - грозното. Найнакрая, графическата диспропорционалност във фигурата на
клиента е защитена с две двустишия (аритметически равностойни
на традиционното рекламно четиристишие), шоково адаптирали
рационалния познавателен патос на гатанката към априорната
непознаваемост на чудесното, подлежащо на верификация
единствено чрез практика, т.е. чрез рисковано преминаване през
забулената в езотерични тайни непрозирна camera obscura:
Влезе той измачкан, лекедисан,
а излезе чист и боядисан.
За гатанката наместо да се пита,
нека всеки лично да опита.
Подобно на иронично преосмисления жанров патос на
гатанката, и диалогът (да не говорим за далечния му
сократически предтеча!) в употребата на „Щурец” напуска

традиционно присъщите му любородни, образователни и
педагогически предопределения, установени чрез пространния
общественически опит на родното Възраждане. Подозрителна от
ракурса на ХХ век, значимостта на възрожденския публичния
дебат върху нравствените вреди, нанесени от „малакофа” като
най-радикален явител на „европейските моди” и знаков фаворит в
женските потребителски въжделения от това време, някак изцяло
забравя своето високо предназначение и, в примирителна отмала
от изоставената жанрова напрегнатост, без какъвто и да е
сантимент дори по разточително разхитения и от Н. Бозвели, и от
П. Р. Славейков, и от Д. Войников перипатетически ресурс на
първата единна „народна съпротива”, преднамерено иронично
открива не по-малко значимото си за новия век цинично контрапреображение в статута на откровен потребителски гид:

Комшийке, знаеш ли де има
перачка някоя по-свестна,
че мойта похаби прането,
та щях насмалко да я плесна?
Във тая криза, що ни стега,
перачка ти не трябва, сестро,
вземи BYJO (Байджό – бел. П.
Ш.), пери със него и ще спестиш и
труд, и средства.
(„Щурец”, 1933, бр. 5)

Дори нравоучителният монолог в стихове, толкова
задължен на С. Михайловски за своята репутация на жанр,
априорно придаден във властта на менторската буквалност и
тенденциозност, в контекста на „Щурец” някак надмогва
дискредитиращата скука на своето предопределение. Макар и
формално все така отдаден на почти агресивната си полемическа

пристрастност, той се оказва с иронично дестабилизиран (в този
случай едва ли нарочно, а по-скоро заради неизбежните
рецептивни указания, надсубективно излъчвани от самата
жанрова памет?) облик главно поради радикално променения
адрес на полемическото внимание. В разрез с традицията, то се
пренасочва от философически достойните проблеми на
метафизиката върху не особено престижната физическа
определеност на конкурентния „дебат” между потребителските
стоки. Самите те, впрочем, са представени в конкретния случай
от не твърде подходящи за обобществяване хигиенни артикули,
т.е. от продукти с интимно потребителско предназначение. Сред
малкото „спасителни” своеобразия, гарантиращи функционална
уместност и у жанровата протоформа и у нейната модерна
версия, е краткият обем на актуалното жанрово превращение,
което интуитивно, почти опипом се домогва до плакатната
лапидарност на стоковия „агитпроп”, целенасочено създаден като
продукт на футуристичната симбиоза между политика и изкуство
в Съветска Русия през началото на 20-те:

Недей да вършиш грешка груба
да кýпваш зъбна паста в туба.
Нима не виждаш – не спори,
защо да хáбиш сал пари?
Щом искаш зъбна паста файна,
пенлива, свежа, с дъх и трайна,
щом искаш светнали зъбú,
ЖИБОЛ в кутийка си купи.
(„Щурец”, 1933, бр.5)

Като умишлено не надхвърляме първата годишнина от
течението на „Щурец”, именно за да останем в обхвата на все
още разпознаваемите тенденции, автентично провокирани от
„Българан”, ще си позволим да се усъмним в пълнотата на иначе

вярното критическо убеждение, според което видимото
„текстуализиране
на
проблемите”,
тяхната
„словесна
стилизация”220
създава
усещане,
че
амфиболическата
разколебаност, неуловимост, плъзгавост на речевия образ през
30-те, особено що се отнася до флиртовете му със смешното, е в
нормативната власт на единна „текстоцентрична гледна точка”
(М. Горчева). Без ни най-малко стръв по каквато и да е самоцелна
обструктивност, само ще добавим, че същността на формирания
единен ракурс спрямо производството на образи е
непосредствено зависима по-скоро от вече нормативно
укрепналата към края на второто десетилетие култура на
ироническото преосмисляне, на изискания евфемизъм, на
амфиболическата изкусеност, на преназоваването, изобщо – на
масовизираната
„златотърсаческа”
ориентация
към
неизчерпаемия експликативен, значи и смислов ресурс на
парономазията.
Разбира се, преживяването на такъв естествено възникнал
декаданс в производството на смисли е възможен само след
достатъчно стилистични натрупвания, достатъчно внесен и
усвоен чужд експликативен опит, достатъчно избуяло
самомнение в резултат на активно екстравертно културно
съизмерване, достатъчно детайлна и нюансирана система от
критерии за естетическа самоценност. В този смисъл
„производството на филигранни пастиши” (М. Горчева) е една от
индикациите за поредното цехово затваряне на художествената
култура в езотеризма на своето мисионерско назначение. Тъкмо
пародията удостоверява такова високо равнище на художествена
нарцистична самовзряност, което помества както теоретически
удовлетворителния резултат, известен с обозначението
„пародията като форма на крúтика”, така и усещането за
самодостатъчно затваряне на художествената култура в
тематична фаворизация на своята професионална, техническа
същност.
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Предметната видимост на онзи безкраен постсимволистки
тематичнен регистър, който антитетично ефектно и видимо
непротиворечиво произвежда твърде удобната критическа
формула за „космическото безсмислие” (В. Василев) на
епигонския символизъм, е всъщност комфортна мотивация за
подмяна на недостъпната „кула от слонова кост” с не по-малко
затвореното и недостъпно цехово обиталище на виртуозно
стилизуващия салон, зает като че ли предимно с производство на
изкуство от изкуство. Тъкмо грамотническата компетентност е
трудно преодолимото инициационно препятствие, опазващо от
непосветени цеховата „светая светих”, тъкмо тя създава,
например, симпатичната, но иначе херметична познаваческа
надменност на Подвързачовия кръг, не пожалил дори Т. Траянов,
за когото там пренебрежително се говори, че „за да разпознае
един анапест, почнал да си мърда пръстите на ръката”.
Майсторското умение, разбирано, далеч преди „Звено”, в
българановския контекст съвсем не като лишена от смисъл
„щатна” принадлежност към професионалната писателска
гилдия, а като „даровитост”, е селективният критерий за достъп
до българановската „купчина приятели” на твърде шарена
„щатна” палитра от „писатели, художници, архитекти, сценични
артисти, хора на науката, на дипломацията”.221 Най-накрая,
именно удостоените със „сертификата” на познаваческото
признание се превръщат в приоритетно и щастливо поразени от
цеховата (само-)ирония обекти. Дори, с позволение, бихме поели
риска да твърдим, че обхватът на ироническо „поражение”
съвпада с цеховия периметър, в рамките на който ироническият,
шаржовият адрес има стойност на браншова лоялност, даже на
такова
шеговито
обяснение
в
ценителска
любов,
диспропорционалността на чиито контури е в права зависимост
от силата на признанието. Подобно на онова сравнително късно
потвърждение на тази закономерност, по силата на която Стоян
Веневото почти любовно преклонение пред дарбата на Владимир
Димитров – Майстора създава един от еталоните на шаржа в
нашата изобразителна култура, една от валидните и до днес
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мерки за добронамерена амфиболическа уместност на иначе
дефинитивно присъщата на карикатурата диспропорционалност.

(С. Венев. Майстора, Лик, 20.03.1935)
Споменаваме шаржа на С. Венев, преди всичко защото
той удивително възпроизвежда иконографската стилистика,
наложена вече към средата на 30-те като изобразителна норма в
подхода спрямо знакови за публичната рецепция фигури. Този
етап от конституирането на шаржовия образ е белязан с неговата
синекдотична знакова пестеливост. Графичната икономия е
толкова по-смела, колкото по-надеждно е гарантирана
публичната разпознаваемост на характерните детайли. Поне
доколкото сочи един афиш на „Славянска беседа” от това време,

(„Слово”, 5.04.1936)
интензивната метонимичност на детайла се домогва дори до
схематичността на плакатния пиктографизъм, особено когато на
изображение подлежат свръхемблематични фигури, какъвто е
случаят с Ч. Чаплин, създал през същата (1936) година своя велик
квазиням филм „Модерни времена”. Тенденцията на плакатния
пиктографизъм обаче е по-уместно да бъде коментирана във
връзка с потребностите на рекламата и неизбежната
необходимост от управление на човешките маси в урбанистична
среда. В такъв типичен за масовата комуникация знаков контекст
интимното впечатление дори от емблематични персонални
фигури като че ли се освобождава от своето контактно
„топлинно” излъчване и участвува в регламента на валидния
знаков пейзаж предимно чрез прагматична редукция на
вълнуващо нюансирания личен образ до схематизма на масово
разпознаваема „студена” указателна табела.
Доколкото коментарът ни е пряко свързан с
парономазийно мотивираната стилова норма на самодостатъчната

ирония, добила към началото на 30-те своята почти декадансова
хипертрофия, като че ли към Стоян Веневия шарж на Майстора е
по-уместно да приложим за съпоставка един също толкова
известен шарж на И. Бешков от този период. Същественото,
което според нас определя стиловия облик на това изображение, е
обстоятелството, че негов щастлив обект е далеч не толкова
известната, в сравнение, например, с Майстора и Чаплин, фигура
на К. Петканов.

(„Лик”, 29.05.1935)
Независимо от своите писателски изяви да началото на
30-те (едно от които, впрочем провокира проф. Г. Геземан да
напише статията си, предизвикала една от най-бурните и
дълговечни полемики у нас по въпросите на самопознанието222,
„звездна” публична известност К. Петканов постига едва през
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1934 г., когато с антивоенния си роман „Морава звезда кървава”
той провокира гневна реакция у българското офицерство.
Изобщо, липсата на достатъчно гарантирана публична
разпознаваемост у персоналния образ лишава от уместност
плакатно-пиктографическия подход към неговото тиражиране.
Във всеки случай, най-близкият му приятел И. Бешков съхранява
в шаржовия портрет на писателя тъкмо не особено
синхронизираните с публичната представа за него нюанси на
пристрастната си лична оценка.
Съсредоточил у себе си браншовия автоироничен ресурс,
шаржът, поне от времето на първия „Българан” (1904-1909), се
оказва онзи странен амфиболически инструмент, който постига
позитивна звездна популярност в полза на своите обекти, като, на
пръв поглед, разточително пилее основанията на собствената им
позитивна репутация. Всъщност, колко по-различен би могъл да
бъде коментарът върху съотношението между дискредитиращия,
на пръв поглед, портрет на А. Балабанов, чиято професорска
фигура е представена в подозрителен хедонистичен комфорт сред
разпознаваеми „академични” атрибути като папироса и халба
пиво,

(Литературен сборник на Българановците, С., 1906, с. 52)

и бъдещата съдба на неговите афоризми, превърнали се в своего
рода авторитетен национален бохемски цитатник? Всички
участници в знаменития антологичен сборник – от А. Божинов до
Ц. Церковски - споделят подвеждащия „ущърб” на шаржовата
ирония. Пожален от нейната амфиболическа разколебаност е
само починалият преди година (9.03.1905) Кирияк Савов –
Faustulus, който е представен чрез модално неутрален
фотопортрет. Очевидно шаржовата тенденция в началото на века
е мислена като частично комплектована с дискредитиращ остатък
от своего рода карикатурна инвектива, която би могла да приеме
рецептивни трансформации, наподобяващи злокачествения
политически сатирикон, рисуван от Х. Дембицки в „Тъпан”...
Вкусът
към
шаржиране
е
добре
познат
в
интелектуалското общуване от началото на ХХ век. Б. Пенев,
например, е оставил доста тенденциозни графически портрети на
свои особено близки приятели, също - и автопортрети. Като че ли
именно витаещото усещане за културната стойност на
професорските рисувани шаржове мотивира Н. Мавродинов да ги
превърне в специален обект на своя статия.223
Функционален речеви аналог на шаржовия графически
портрет е онази, така да се каже, „добронамерена” пародия, която
е протоколно приемливо да прозвучи в присъствието на своя
адресат. Както личи от неговия „Дневник”, у Б. Пенев е бил
развит вкусът и към колективно (в конкретния случай – с В.
Василев) пародиране: „ние с Влади се заловихме да пародираме
стихотворенията на [присъствуващите – бел. П.Ш.] Мара и
Дора”224. Споменаваме за отработения ироничен рефлекс у Б.
Пенев само защото шаржът в неговата практика не е бил
целенасочено занимание, както в „Българан”, а по-скоро ехо на
нормиран вече осмислен публичен отказ от едноплановата скука
на буквалното назоваване, своего рода игрово мотивирана
склонност към парономазийно речево поведение. В този смисъл
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едва ли изненадва игровото пристрастие на Б. Пенев изобщо към
артистичното преобразяване – и музикално, и сценично, и речево,
превърнато от него в празнична норма сред непосредствения му
приятелски кръг.225
Иначе, макар и специално посветена на родната пародия,
дори монографията на С. Янев оставя доста свободни
пространства за систематизаторски допълнения. С други думи,
узаконяването на иронията като равностоен на анализа, но далеч
по-бърз от него тълкувателски подстъп, има своите достатъчно
добре познати и, най-вероятно, още повече очакващи своята
публична известност конкретни шаржови и пародийни
потвърждения. Тяхната вече известна и предстояща за
обобществяване
хипотетична
множественост,
формирала
критическата констатация за добре разгърната спрямо началото
на 30-те култура на пастиша, обаче поставя заедно с това и един
въпрос. Защо, макар и потвърдени като паралелни практики,
речевата пародия и графическият шарж притежават различен и
съвсем не равностойно прояснен дефинитивен статут по това
време?
Пародията е жанрово назовавана, т.е. осмисляна както и
днес, а шаржът дори в средата на 30-те е схващан предимно като
усилена докрай сценична реч, т.е. като хипертрофична
тенденциозност, а съвсем не като амфиболическа експликация на
своего рода паралелни, но видимо диспарантни представи. Поне
за такова разбиране свидетелствува една статия на К. Чолаков от
1935 г., посветена на театралния шарж.226 Определен като
„сценично пресилване”227, шаржът очевидно е мислен по
логиката на своята етимологическа предзададеност (от фр. –
обремененявам, натоварвам) именно като синоним на
карикатурата (от ит. - натоварвам). По-съществено обаче в нашия
етюд за кодификацията на понятието през 30-те е
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обстоятелството, че тази статия от рубриката „Въпроси и
отговори” на списанието, възпроизвежда същата масово
разпространена дефинитивна представа, поместена там преди
това и като въпрос към редакцията: „Често съм размисляла кое
кара актьорите пресилено да подчертават някои моменти от
играта си. Не ще и дума, че в много случаи това може да се
обясни с липса на сценична дарба, при което шаржът има за цел
да прикрие онова, което не достига на актьора при
художественото пресъздаване на сценичния херой. Но не са
редки случаите, когато несъмнено богато надарени актьори също
си служат със сценичното пресилване, което за зрителя е неясно
както като техническа сценична неизбежност, така и като
художествена потреба. Моля, г-н редакторе, ако Ви е възможно,
изяснете тоя въпрос. Р. Г-ва, студентка.”228
Очевидният
превес
на
травестийно-мотивирани,
карикатурно-тенденциозни деформации у изображението като
дефинитивна същност на масовата представа за шаржа като че ли
подминава множеството натрупани шаржови портрети, чийто
патос действително е провокиран от традиционно потребното за
смешното
„двойно
разположение
на
съзнанието”.229
Същевременно обаче, някак не отчита онзи „момент на
симпатично отношение към другите”230, който е не по-малко
присъщ на „комичния смях”.231 Иначе казано, как да съгласуваме
карикатурния
интелектуален
контраст,
произведен
от
диспарантни представи, с очевидната претенция на К.
Петкановия шарж към съредност и равноценност спрямо
„сериозните” фотографски портрети на другите наградени
писатели - Й. Йовков и А. Разцветников? Защо именно найблизкият приятел на И. Бешков е представен от него чрез рисуван
портрет, усилил и без друго видимите физически своеобразия на
писателя? Защо рецептивната норма „понася” претенцията на
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диспропорционалното изображение да се домогне до онази
пълноценна
и публично безспорна празнично-тържествена
представителност, която е априорно присъща на „сериозното”
портретно изображение, познаващо диспропорцията дори в
апологетични спрямо властта култури предимно като хипербола
на хероическите достойнства?
Като вероятен отговор бихме могли да приемем твърде
мощната инерция на хлевоустата ни художествена критика (от П.
Р. Славейков поне до В. Василев), която, макар и декорирана със
задгранично усвоени ценностни мерки и образователни
натрупвания по пътя на своето съзряване, все остава с единия
крак в саркастичната фронтална агресия на пасквила, на
махленската кавга, размяната на полемични реплики в която като
че най-добре представя Вазовият метафоричен модел от
„Чичовци”, ясно защо приел образа на прехвърляни над
комшулука
тежки
„анадолски
гюллета-попръжни”,
на
„трескателни гранати-поразии” и „пукателни бомби-проклетии”.
Без да се съсредоточаваме излишно върху модалния
облик на критическата реч, послужила като меродавен образец за
речевия облик на интелектуалския салон от началото на ХХ век,
само ще си позволим да твърдим, че публичната кодификация на
авторитетно критическо слово в „топлите” медии неизбежно
формира фразеологични и модални свои подобия в практиката на
всекидневното браншово общуване. Пародийната обструктивност
някак, поне от Ботевите стихове за К. Пишурка насам, пределно
адекватно
обслужва
противопоставителните
нагласи
в
националния естетически дебат. Инертният консерватизъм на
когнитивното отнасяне между думите и нещата „свидетелствува”
как близкото до същината на родния критически дух разбиране за
пародията не променя своя „съдбовен” референциален вектор...
Това, разбира се, не се отнася до култивирания полемичен ресурс
на изисканата и елегантна ирония, която трудно би се справила с
непосилната за нея роля на барикадна хоругва, най-малко защото
тя е увлечена не да поразява смъртно своите опоненти, като
предизвиква у тях хронично разстройство от „фасулови” гозби, а
по-скоро е мотивирана от позитивна потребност да се радва на
своята интелектуална победа над живи опоненти, които, макар и
усетили оздравителна мигновена болка, впоследствие щастливо и
мотивирано променят изходните си позиции. Това не се отнася до

иронията, най-вече защото тя е увлечена не толкова да поразява
извън себе си, колкото е самовзряна в своето логическо
проникновение, най-вече защото тя не е оръжие от арсенала на
„агитпроп”-а, най-вече защото тя е „високотехнологичен”
интелектуален
инструмент,
ориентиран
към
далечната
педагогическа перспектива на онази либерална социална
хармония, която споделя Волтеровото кредо за ценността на
другото мнение като свое висше благо.
Всъщност, едва ли е странно, че именно „долче”либерализмът на „хубавата епоха” се оказва хранителната среда,
проявила потребността у амфиболическата ирония на шаржа да
се сдобие със свое разпознаваемо и монолитно типографско
пространство в лицето, преди всичко, на „Българан”.
„Сладостната” интелектуална мобилност, провокирана от
свободния обмен на мнения, както много години след началото
на века се убедихме, е твърде директен аналог на сладостно
изживяваната свобода на придвижване. Превърнато през първите
няколко десетилетия на века в масова демонстративно-сценична
игрова мода, ако се съди по вихрушката от открити пощенски
карти, кръжащи над страната тогава, физическото пътуване
трайно се сродява с мисловното пътешествие до степента на
онази синонимична близост, по силата на която широкият
географски кръгозор се подразбира и като широта на мирогледа.
Предпазливо напомняме симптоматичното обстоятелство,
че в началото на века именно откритата карта (като сходен на
билета пътешественически маркер) съхранява паметта за немалко
стилови експерименти (стихотворни писма и епидейктична
афористика,
демонстративно-патетични
възхвали
на
европейското културно обилие и маниерни безсребренически
ламентации в мерена реч), зад чиито артистични маски прозира
вездесъщият амфиболически силует на иронията и самоиронията.
Дневникът от този период (като жанр на „пътуването към себе
си”) също регистрира такива крайни фази на ироническия модус,
които автоцензурата не допуска до обобществяване. Поне такъв е
дневникът на Б. Пенев. Поне такъв е дневникът и на Чудомир.
Макар обаче и авторитетно експлоатирана зад кулисите
на „видимия” салон, шаржовата ирония, нюансираща с трудно
уловимата си амфиболическа модалност травестийните жанрови
експерименти на неофициалното интелектуалско общуване,

остава дефинитивно неосмислена. Може би тъкмо защото като
проява на самоценната мисловна спекулативност, на
парономазийната речева нагласа тази знакова фигура на
преосмислянето търпеливо е очаквала своите респектиращи
експликативни натрупвания, които да я легитимират като висока
норма за речево поведение, даже като емблематична стилова
конструкция на интелектуалския познавателен скепсис. Иронията
е проява на високо техническо умение, чието инструментално
посредство охранява опонентите от директен варварски контакт.
Иронията е фигура на продължителния социален и духовен мир,
чиято хранителна среда прави възможно раждането на осмислена
и самоценна потребност от игра. Иронията е фигура на
просвещенския патос, на културния декаданс. У нас тя е едва
приблизителен връстник на националната държава...
3.5 Иронии на медийния контекст
Независимо обаче от сравнително късното си усвояване
като масов маниер на салонно омекотена речева обструкция,
наличие на исторически несъществуващ ироничен полемизъм
може да бъде съзряно зад поразителната стилова близост между
рядко срещани художествени форми, лишени от каквито и да е
хронологични основания за контакт една с друга – особено когато
подозираната обструктивност се приписва на по-раната форма...
Такъв поне е случаят с два стихотворни текста, изпълнени в
изключително редкия едностъпен ямбически размер. Единият от
тях – „Автобиография” - принадлежи на А. Балабанов и датира от
1906 г.:
Автобиография
И мраз,
и жар;
и роб,
и цар;
и гроб,
и ден;
зелен

и стар;
и лъв,
и мек.
Такъв
човек
съм аз.
(Дете,

недей!
че пак
даяк
ще те
огрей!...)

(А. Балабанов, В: Литературен сборник на Българановците, С., 1906, с.53)

Вторият е (често цитираната като уникална) част от поемата на Н.
Лилиев „Градът”, публикувана през 1912 г.:
Градът
(...)
На страшен съд
вървят
тълпи,
не спи,
кипи
градът.
По вечен път
гъмжат
сами,

тъми,
не спи
градът.
И нийде кът
да спрат
за миг,
велик,
безлик
градът.
(...)

Представени по силата на анализационно предубеждение
в провокативно и исторически некоректно съседство, двата
текста оголват поразителни формални прилики. На първо място,
свръхкраткият им едностъпен стихови размер ги преобразява
архитектонично в шокиращо необичайни словни колонки,
демонстративно полемизиращи с традиционния читателски
рефлекс, по силата на който хоризонтално придвижващият се
поглед очаква логическо удовлетворение от синтактичната
пълнота на реда (стиха). Всъщност, подобно е основанието на
критическите претенции към представената част от поемата на Н.
Лилиев. А. Далчев, например, посочва като твърде висока цена за
стиховия експеримент в тази част на „Градът” пожертвувания с
разточителна лекота от поета-експериментатор синтактичен
смисъл.232
Традиционните стиховедски съображения, обосноваващи
тази претенция, са свързани с подвижността и непостоянството
на българското ударение, което твърде трудно може да бъде
приложено към всяка четна или нечетна позиция, без да бъде
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нанесен ущърб на синтактичния смисъл. Още по-трудно
постижимо (или изобщо невъзможно) изглежда съхранението на
синтактичната пълнота в обхвата на двусричната стъпка, и без
друго устремена към равнопротяжност спрямо стиха.
На второ място, освен по своята хоризонтална членимост
(или по „ширина”), двата стихотворни текста поразяват и с почти
еднаквия си брой стихове, т.е. със своята „дължина” (или поскоро „височина”). Пренебрежимата и визуално неуловима
разлика от един стих между тях изобщо не пречи те да бъдат
възприемани като архитектонични аналози, дори (което е
същината на този етюд върху предумишленото насилие над
историята) - като взаимно обусловени реплики от ретроспективно
ориентирана иронична стилова полемика, макар за всеки читател
с разумна представа за необратимостта на времето да е
предварително известно, че дори Айнщайновите догадки за
континуума (върху който, впрочем, той разсъждава тъкмо в
периода, хронологично заключен между нашите два текста) не
биха позволили подобна илюзия.
В конкретния случай усещането за контактно обусловена
съпоставимост между формите възниква преди всичко заради
тяхната непотвърдена в тиражни подражания изключителност.
Появата им би могла да намери своето рационално обяснение в
характерния за началото на века хаотичен порив към радикално
експериментиране с художествените форми. Що се отнася до
„Автобиография” на А. Балабанов, тя споделя демонстративното
травестийно кресчендо, съпровождащо жанровото преосмисляне
на житието във всеки от представителните очерци на антологията
(с изключение на очерка за К. Савов). Същевременно, би било
непростимо да подминем подозрително еротичното и, на пръв
поглед, логически немотивирано обръщение „Дете, недей...”,
чиято пълна изоморфия с началните думи на току-що
публикувания цикъл „Теменуги” (Мисъл, 1905) от Д. Габе го
превръща в недвусмислена алюзия не толкова за поетическото
слово, колкото за красивата му и почти невръстна авторка във
всичката ú пленителна физическа конкретност. Колко буквално
трябва да бъде тълкувана заплахата към „фикционалното” „дете”
с „даяк” (бой) ни помага да се ориентираме един друг образец на
„любовната” лирика, датиращ от същия период и подписан с

името на другата „половина” от „цялото” (А. Балабанов – Елин
Пелин).233 В него любовната страст е метафорично евфемизирана
именно като недвусмислено враждебна „Закана”, разбирана от
публичната представа за приличие като едва ли не най-подходящ
субститут на иначе строго табуираното буквално назоваване на
еротичните въжделения:
Закана
Я те сакам, ка що сака
поле дъжд у суша –
ти се криеш като сврака
у трънлива круша.
Недей, моме, че ме пусто
от рабόта маеш;
не ме върляй от рабόта,
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следва да посочим и проникновеното наблюдение на И. Бешков за
органическото Елин Пелиново остроумие, изцяло основано върху
тоталната му ироническа нагласа: „С Елин Пелин се срещах рядко, но
той проявяваше към мен много мило внимание. При среща винаги се
отклоняваше от пътя си и тръгваше с мен донейде. Тогава разговаряше
за най-обикновени неща, задаваше ми незначителни въпроси и никога
тежки, никога претоварени от сериозност. Отначало се чудех тоя човек
защо се отбива от пътя си – като да ми каже нещо особено, а то – нищо!
Но после, когато по-тънко го съизмерих с моя експлозивен
темперамент, разбрах преимуществата му, смисъла на неговото
достойнство, цената на такта му: да не те нахаква във високите
напрежения на добре електрифицираната столица... ...и найобикновената реплика на Елин Пелин имаше най-малко триизмерен
смисъл.” (Пак там, с. 59)

после че се каеш!
Не чè дадем лесно язе
мене да погубиш –
дό-ще лето, ти че идеш
гърсците да скубеш...234
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Цит. по А. Протич. Българан, Мисъл, 1905, в общия том на
годишнината, с. 127-136, с. 134. Надяваме се да не прозвучи
неоснователно позоваването и върху очевидната свенливост на
фразеологично контрахираната императивна речеупотреба „недей”,
която възприемаме като експликант на илюзорно-агресивна полисемия
(неотсранимата наивистична съпротива настоява: „недей [ме]”, но какво
точно?), представена, колкото и схематично да е това изреждане, и в
„Изворът на Белоногата” на П. Р. Славейков („Жив да си, аго, недей
ме!”), и в „Закана” на Елин Пелин, и в „Теменуги” на Д. Габе, и в
„Автобиография” на А. Балабанов... Доколкото това е свързано с топоса
на „говорещото мълчание”, обогатил стилистиката на подходящия за
обобществяване бохемски любовен дискурс от „Българан”, през „Звено”
и „Брамбазъците”, та чак до „Зора” и „Щурец”, не изглежда неуместно
да споменем и традиционно осмислената дейктична мощ на
третоличните местоименни форми „това” и „туй”, „онова” и „онуй”,
които, поне както сочи нравствената свенливост на просторечния
стереотип, са неизменно използувани евфемистични заместители на
табуирани от речевата норма предмети. За маргиналния характер на
разсъжденията „под черта” ще бъде достатъчно да се позовем дори само
върху вербалната и субстантивна модификации на една от тези форми
„онождам/ онождане”, които, без да назовават, назовават съвършено
безпогрешно и гарантирано разбираемо непристойния си предмет, поподробно за който или, по-точно, за „което тук не може да се каже.”
(Пепо, цит. текст от 1906 г.) Наложи се коректно да цитираме
използуваната от В. поп Анастасов – Пепо третолична местоименна
форма „което”, за да отдадем дължимото на една блестяща
филологическа догадка на проф. Н. Георгиев, посветена на огромната
смислова вместимост, съсредоточена в местоимението за среден род
„то”. Средният род, очевидно, е призван да обозначава непосилно
определими или умишлено неопределими представи вероятно заради
възрастовата преходност на дете-то, с което този родов клас, по
аналогия с антропоморфните паралелизми, отразени дори в
дефинитивните очертания на мъжкия и женския род, се асоциира.
Както, впрочем, е у П. Р. Славейков: „Тесни да бъдат чудесни, / пак до

Впоследствие (през 1932 г.) едно, макар и твърде късно
спрямо щрихираната традиция, стихотворение на Луцифер,
потопено сред все същите, удивително неизменни вълнения на
бохемския
„еротикон”,
демонстрира
устойчивостта
на
Балабановото референциално срастване между употребително
предпочитание и тематичен контекст. Този употребителен
„казус”, схематично обозначен чрез разпознаваемите си елементи
„дете”, „не ме” (като приемлив аналог на „недей ме”) и, разбира
се, „даяк”, поне заради фигурата на Д. Подвързачов, трайно
свързан с духа на „Българан”, безспорно потвърждава
предубеждението
ни,
че
формираните
интелектуалски
обединения изработват в процеса на речевата си практика
относително единен стил или, иначе казано, своего рода
браншови „идиолект”, даже – групово арго:
Молба
(към едно дете)
Дете, дете, не ме поглеждай,
сърце разбито не мори
с очи под скубаните вежди,
в които цял пожар гори.
Не спомняй младостта ми луда,
изяла не един даяк
при лов на нощни пеперуди
и ... укротена после с брак.
Недей поне на този празник
ми смига като бай Андрей,
че от „невинните” съблазни
и стар пергиш ще полудей.

три неща известни: / двете ги зема печата, / кръстеца, още устата, /
третото сами проумейте, / да го печатам недейте – / то са на песен не
казва, / нито на печат излязва.” („Хубостта на жените”)…

И остави се най-подир и
от този Гичев маниер
с усмивки да хипнотизираш
един след други кавалер.
Та разбери, дете такова,
че кикимората ми зла
ще ми чете пак тронно слово
цял ден със дългата метла.
(„Зора”, 2.11.1932 г., псевдоним Луцифер)
„Градът” пък в цитираната си част представя
недвусмислено нарочен символистки опит за миметично
съгласуване на фоническата и тактовата конструкция на
стиховото изображение с физически присъщите на големия град
шумове и ритми, разпознаваемо уподобени в предвзетото стакато
на едностъпния двусричен размер. И тук идва ред на въпроса,
заради който изобщо предприехме разказа върху хроникално
невъзможния етюд. Фактическата му недостоверност отменя ли
правото на илюзията за него да нюансира със своята привидна
убедителност реалния контактологичен облик на произтеклите
интертекстуални взаимодействия?
Макар и обременено с подозрения за косвения характер
на взаимната им обусловеност, усещането, например, за
контактологична обвързаност между „Женско сърце” на Й.
Йовков235 и „Сърце човешко” на Е. Багряна е провокирано поскоро от смислотворния лунапарк на контекста, чиято
множественост и разнопосочност на произведените в периметъра
му смислови сблъсъци поглъща дори случайни форми като
„Сърце” на А. Душков, увлича в ускорителната фуния на своя
вихър дори относително пасивни знаци, като ги хомогенизира
модално и активизира тяхната, понякога ревниво отстоявана,
смислова автономия. Всъщност, този етюд нямаше да притежава
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Виж: С. Казанджиев. Срещи и разговори с Йордан Йовков, С., 1960,
с.82-83

почти никаква представителност спрямо рецептивната съдба на
рекламата в макрожанровия контекст на вестника, дори спрямо
„макрожанровия” контекст на урбанистичното общежитие (както
го вижда самият Н. Лилиев през 1912 г. в „Градът”, а по-късно и
Е. Багряна през 20-те в „Сеизмограф на сърцето”), ако той не
включваше в обхвата си тъкмо своето огледално, хеавтоскопично
(Р.Барт) изображение, оголващо пъклената му и съноподобна
(например, „Смъртен сън” на Ч. Мутафов или току-що
цитираното съчинение на Е. Багряна, където урбанистичното
струпване на рекламни внушения е осмислено като „Ад!”)
смислотворна логика.
Именно в контекста на усиления урбанистичен знаков
натиск агресивният амфиболизъм на иронията допълнително
катализира
усещане
за
теснота
на
оперативното
смислопроизводствено поле. Това усещане може да бъде
приблизително оприличено на дефинираното от Ю. Н. Тинянов
чувство за „теснота на стиховия ред”. Свръхвисоката системност
на стиховата организация създава пронизващия цялата стихова
структура „вертикален смисъл”, благодарение на който
впечатлението
за
функционална
съгласуваност
между
структурните елементи надмогва ординерната каузалност на
логическите връзки между тях. Подобно на този отдавна
формулиран технически ефект, урбанистичната знакова
компресия създава мощна рецептивна дезориентация в битийния
контекст, по силата на която се усилва усещането за тотална
съдбовна свързаност между събитията, както и за такава тотална
смислова съгласуваност между техните знакови проявления,
чиято сгъстена системност заплашва да се превърне в потискащ
страх от хаотично и логически неконтролируемо разрастване на
съвкупния смисъл.
Вероятно, такава е причината за зададения към редактора
на „Философски преглед” от самото начало на 30-те въпрос за
системните или, както там се казва, „необходими” проявления на
случайността.236 Очевидно предизвикан преди всичко от
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Има ли в света случайности?, В: Философски преглед, 1930, кн.1,
с.92-96

кризисни нагласи (за което говорят подбраните примери:
подхлъзване, причинило фрактура на ръката, случайно паднала
върху човешка глава тухла и пр.), въпросът предизвиква отговор,
който, независимо от методичния си подстъп към единствено
възможната
системна
антиномия
в
този
случай
„случайност/закономерност”, оставя впечатлението, че отеква
като практически непотребна кризисна утеха. Поне такова
впечатление създава предчувствието за войната, отлято не много
по-късно в бестселъра на Фулър Райт „Войната през 1938
година”, издаден и у нас през 1937 г., т.е. цяла година преди
Аншлуса. Според анонса на вестник „Слово”, предприел
публикация на сензационния текст в съгласие с традиционната си
маркетингова стратегия, той представлява „една умело скроена
любовна интрига в дипломатическите среди”, която „се преплита
с жестокостта на шпионските похвати и ужасите на бъдещата
война. Книгата, която ще се чете от всички. Книгата, за която
всеки ще говори. Книгата, която ще остави неизгладими
впечатления у всекиго.”

(„Слово”, 12.05.1937)
Неизвестно колко случайно в действителност,
съвпадението между футуристична прогноза и нейното
незакъсняло потвърждение, оставило без съмнение (за разлика от

книгата на Ф. Райт) неизгладими впечатления у цялото
човечество, изглежда от ракурса на днешния ден като чудесно
прорицателско знамение, пред чиято способност да преодолява
Айнщайновия „континуум” потребителят на медийни внушения
застива в митоподобен познавателен респект. Посоката на
нашите разсъждения преследва онези проявления на категорията
„случайност”, които стават възможни в учестения медиен
контекст и изграждат контаминативни по същността си илюзии
за познавателна системност.
Изграждат своеобразни смислови „кентаври”, възможни в
знакова среда, подобна на митологичната, която, според валидния
извод на К.-Леви Строс, е основана върху представата за
потенциална всеобща свързаност „на всичко с всичко” в нейния
познавателен обхват. Митоподобният медиен контекст провокира
такава системност в представите за битието, която, подобно на
стремежа към познавателна редукция (или абстракция), е
основана върху рудименти от предлогическата агорафобия,
използувана в началото на ХХ в от В. Ворингер като
метафорически
субститут
на
несистематизирания
чрез
познавателни редукции хаос.237 Аналогията „куца” като че ли
само заради не особено съществената медийна специфика, по
силата на която страхът от пространството у модерния човек, ако
не става дума за клиническа девиация, разбира се, частично се
проявява
именно
като
страх
от
познавателно
несистематизираното посредством медии пространство на
социума. Дори потребителската активност, както сочат
резултатите от едно не твърде отдавнашно маркетингово
проучване в САЩ, се оказва изненадващо парирана, ако бъде
откъсната от „познавателно” ориентиращото сред стоковия хаос
„учително” въздействие на рекламните медийни канали.238
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В. Ворингер. Абстракция и вчувствуване, С., 1993, с.38
Когато атрибутираме рекламно-медийното публично въздействие с
концепти на познанието, нямаме предвид само техния метафоричен
смисъл, а отчитаме и буквалните основания на такава употреба. Според
първия световноизвестен теоретик на рекламата К. Хопкинс, например,
Х. Форд е виждал разликата между европейското и американското
238

Иначе казано, ако не я подменя напълно, митоподобната
медийна познавателна систематика със сигурност предявява поне
агресивни претенции да се отъждестви с образователната
епистема. И в този процес на функционално уподобяване ролята
на „обучаемия” потребител на медийни указания не би следвало
да се подценява, тъй като неговите нужди, макар и произведени
като „начин на потребление” (К. Маркс) от медийната индустрия,
на свой ред възпроизвеждат перманентната „учителна” медийна
загриженост, която твърде често и далеч не само днес подозираме
в користна манипулативност.
Например, още в самото начало на 30-те Д. Казасов, в
една манифестно вдъхновена своя статия, говори за
вестникарската олигархия като за формиран вече феномен у нас.
За „господари” пък на американските вестници като продукти на
най-мощната тогава медийна индустрия в света той
недвусмислено сочи рекламните агенции.239 Индикация на
медийната тенденциозност е преди всичко активираният чрез
измамно „преодеяние” традиционен образователен рефлекс, по
непреодолимата „воля” на който потребителят на медийно
конструирано познание за света се оказва свободен вдъхновено
да упражни своето гражданско право на познавателна зависимост
и потребителска не-свобода. Извън този левичарски
интерпретационен модел обаче, по който вечният съратник на К.
Георгиев в държавните преврати – Д. Казасов – разбираемо е
увлечен, остават онези неподвластни на користната тенденция
медийни своеобразия, които всъщност съпътствуват всеки опит
за познавателна редукция и които формират публичното мнение,
изненадвайки дори самите медийни „господари”.
За да онагледим тезата си за своенравието на медийния
„учител”, ще припомним една безобидно травестийна детска

образование преди всичко в обстоятелството, че програмата на средното
американско училище предвижда изучаването на реклама два часа
седмично.
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Виж: Д. Казасов. Идеята и новината. Върху естеството и развоя на
съвременния вестник. В: Философски преглед, 1931, кн.2, с.174-181,
с.178.

медийна игра, осъществявана в близкото минало за сметка на
общоизвестни официозни медийни авторитети. Според условията
на играта, наподобяваща класическо упражнение за развитие на
въображението, всички участници в нея трябва да си представят,
точно както повеляват вълненията на полово съзряващия
организъм,
сексуална
поза
в
атавистично-властови
конфигурации. След това върху устойчиво закрепения в
съзнанието образ биват налагани представи, произведени чрез
четене на глас на случайни вестникарски заглавия (например:
„Наближава краят на кампанията”, „Светлият празник – ден на
нашата мисия”, „Да изпълним петилетката в съкратени срокове!”,
„Здравни съвети”, „Бабина седянка”, „Образователен обмен”, „На
учителя с любов” и пр., и пр.). Резултатът от контаминирането на
диспарантни представи е гарантирано смешен заради клоунадата
на своя ситуативен комизъм.
Онова, което М. Димитров в цитираната си статия
„Психология на смеха” е пропуснал да спомене като възможна
причина за тъй наречения от него „комичен смях”, но което пък
почти по същото време твърде съсредоточено коментира А. А.
Реформатски във връзка със семиотиката на полиграфското
оформление240, е контекстуално обусловеното случайно съседство
между каузално несвързани един с друг знаци. Този механизъм за
производство на паразитни смисли, срещу който А. А.
Реформатски противопоставя осмислена система от „защити на
читателското възприятие”, впрочем, занимава паралелно и К.
Чуковски в съхранилото задълго актуалността си негово
изследване на детската реч „От две до пет” (1933). Без особена
връзка със знаковата експликация на контекста (речеви,
иконичен, графичен), макрожанровата му природа провокира
активността на един и същи механизъм за производство на
паразитни смисли. Според един от многото примери, приведени в
забележителната книга на К. Чуковски, дете (разбира се,
автохтонен носител на руския език, при това – запознато с
орфоепически нормирания преглас на [О] в [А] на неударена

240

А. А. Реформатский. Техническая редакция книги. Теория и
методика работы, М., 1933

позиция) вижда улична рекламна табела „Оптика” и дълго след
това разсъждава в недоумение върху безсрамно манифестираната
правописна грешка, допусната от възрастните при изписването на
популярната дума „Аптека”. Що се отнася до статистически
безкрайния ред на случайно възникващите паразитни смисли,
най-представителни спрямо нашия предмет са онези от тях,
които, за разлика от умишлено прокараната инвектива чрез
иронично преосмисляне от типа „Шайкафарма”241, се дължат на
неинформираност и представляват принос в народната и детската
етимология. Именно в тези случаи на подмяна, разбирани като
прояви на паронимията, контекстуалното съседство провокира
познавателни представи, изцяло задължени на конкурентната
медийна образователна инициатива.242
Независимо от сравнително стабилно участвуващите
надсубектни критерии в нейното изграждане, познавателната
систематика на медийната картина за света търпи влиянията (почесто непредвидими) на допълнително систематизиращи
импулси,
произтичащи,
както
споменахме
вече,
от
контекстуалната ú архитектоника. Медийната картина за света
прави видими чрез своята редуктивна систематика такива
сходства между обстоятелства, които в реалния си статут на
елементи от континуума остават недовидени зад събитийното
многообразие.
Редоположени
обаче
сред
учестения
архитектоничен „растер” на медийния контекст, те се оказват
изненадващо проявени така, както (с известно приближение,
разбира се) историческата логика много често става видима едва
през контекстуалната систематика на хронологическите таблици.
В техния състав събитията се оказват интензивно приближени и
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Виж немалкото интересни примери, приведени в един съвсем
скорошен текст на А. Ефтимова. „Народният” език в „народната”
аптека, В: Литернет, 24.08.2010, №8
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В числото на образователните посредници следва да прибавим
слуховете и квази-познавателните догадки, потвърждавани от тях,
благодарение на които биват изграждани непоколебими етимологически
оправдания от типа „революция – рева на улицата”, както постъпва
самият „индоевропеист” Г. С. Раковски.

това съседство провокира невъзникнали дотогава познавателни
импулси. Най-общо, става дума за христоматийно-валидната
Аристотелева догадка, в резултат на която той противопоставя по
познавателна значимост делото на поетите и философите, от една
страна, на делото на хронистите, от – друга.
Като спестяваме общоизвестните коментари, обичайно
съпътствуващи това иначе доктринално място от неговата
„По[й]етика” и пряко отнасящи се до датиращото оттогава
сциентистко убеждение, че предмет на познанието са в
изключителен порядък именно закономерностите (т.е., събитията,
които могат да се случат по вероятност), ще припомним, че към
групата на поетите и философите, практикуващи „по-важните”
според великия грък изкуства, той приобщава и остроумците,
свързващи едно с друго неща, които на пръв поглед нямат нищо
общо помежду си. Тъкмо „суровата” склонност към
систематизиране чрез аналогии, проявена най-релефно в
удивителния остроумнически дар, е същинският познавателен
ембрион. В неговия състав, разбира се, съседството има статут на
близост по сходство, т.е. на сравнение или метафора.
Когато обаче говорим за квази-познавателните импулси,
провокирани от медийната архитектоника, имаме предвид, освен
това, и буквалното съседство между образите на различни,
понякога несъвместими логически едно с друго обстоятелства.
Именно това съседство следва да бъде управлявано, както
съветва А. А. Реформатски. Именно това съседство обаче,
независимо от грижите, полагани за „защита на читателското
възприятие”, притежава толкова мощен смислопроизводствен
ресурс, че част от него винаги остава извън дефинитивния лимит
на техниките за управление на смисъла. Например, едва ли
предизвиква съмнения, че, поместен в непосредствено
архитектонично съседство с рекламата на сензационния
бестселър „Войната през 1938”, онагледеният с графично
изображение „антимилитаристичен” слоган на Г. Каназирски Верин „Петел пере най-добре”

(„Слово”, 1937, бр.4488
)
вещае, макар и твърде косвено, сбъднатата впоследствие
безрадостна битова перспектива основното хигиенно средство да
увеличи списъка на военновременните стокови дефицити.
Подобно, впрочем, на лука в Германия, където той изчезва, както
твърди БТА, позоваваща се на немски вестници от средата на
1938 г., заради „спекулацията на евреите, които искат днес цена,
четири пъти по-висока от обикновената”.

(„Слово”, 17.05.1938)

Как да бъде осмислена търсената, може би, съвсем не
умишлено, но иначе поразително очевидна метонимия „Сава
Съветски – производител на коркови изделия”,

(„Слово”, 2.01.1937)
освен като алюзия за трогателния постнепмански трудов
ентусиазъм на легендарни фигури с красноречиви имена като Б.
Културтригер, Павел Бурзе, Глазиус Шенкер и М. Ф. Фанатюк
или пък, в краен случай, като директно указание, че
производителят на коркови изделия Сава Съветски е пряко зает с
производството на онзи модел „дамски коркови потници”, чието
фабрично название в „Златният телец” е известно като „Любовта
на трудовите пчели”?... Че такава хипотеза съвсем не е
невъзможна, свидетелствува популярността на И. Илф и Е.
Петров у нас в средата на 30-те, когато с медийното
посредничество на „Лик”, редактиран от Г. Цанев и Е. Коралов,
романът „Дванадесетте стола” се превръща в любопитна
илюстрация на ставащото в страната на съветите.

(„Лик”, 26.12.1934, бр.13)
И за да приключим етюда за неосъществените, но
възможни смислови хипотези, подсказани от медийния контекст
на времето, ще споменем и Д. Димовия роман „Поручик Бенц”
(1938).
Макар романът да започва с френска реч, неговите
читатели от месеците точно преди Аншлуса трудно биха се
заблудили, че той представя епически ракурс към отношенията
тъкмо между герои-космополити. Независимо дори от
обстоятелството, че майката на фройлайн Петрашева е
французойка, дори от обстоятелството, че д-р Бенц отлично
владее френски, че твърде бързо напредва даже със съюзническия
български... Дори художественото време на повествованието,
ориентирано към края на Европейската война, трудно
неутрализира впечатлението, че въвеждащият портрет на д-р
Бенц наподобява евфемистична дескрипция на свидетелство за
арийски произход (Ahnenpass), задължително издавано в
границите на Третия Райх от средата на 1933 г.: „Той имаше
великолепно развито тяло, златна коса и сини очи – прости, но
силни неща, които доказваха чистотата на рáсата му.”
Веднага след „подвеждащия” пирует на Бодлеровата реч
обаче подстъпът към антропологически съвършения портрет на

немския офицер се оказва в известна степен „преграден” от ...
автомобила на германското интендантство, който „служеше само
на доктор Бенц. Българските лекари употребяваха файтон. Това
бе една от външните му привилегии на германец и специалист.”
Подозрителната поредност на атрибутите „германец и
специалист”, ако не подсказва някаква твърде непостижима за
неарийския ум връзка между раса и професионална
компетентност, във всеки случай алюзира онази все още твърде
свежа в българската историческа памет дискриминационна
мярка, по силата на която конете, особено атовете сред тях, се
оказват един от многото недвусмислени маркери на
конфесионален престиж в Османската империя. Романовият
контекст, за всенародна радост, е фиксирал щастливо освободен
достъп на българина до коня (вероятно, тъкмо той тегли
файтона), но, за зла участ, този бивш маркер на престижа
(етнически, професионален, расов или пък верски) вече е
преживял своята поредна историческа трансформация в ...
автомобил.
Всъщност, връзката между тези исторически хипостази на
представата за валидно обозначение на публичния престиж е
твърде пряка, ако се съди поне по дискредитиращата
метафорична привичка на модерния човек от времето между
войните (че и досега) да изчислява мощта на автомобила
неизменно в конски сили... Автомобилът или „гордостта на
интендантството”, както го преназовава д-р Бенц пред фройлайн
Петрашева при запознанството им, автомобилът, по адрес на
който е произнесена одиозна инженерна възхвала, подобна на Ч.
Мутафовата, до края на романовото повествование обаче остава
анонимен, без название, лишен от бранд, като че ли
повествователят се е съобразявал с предписания на строги мерки
срещу нелоялната конкуренция чрез product placement... Това
недоумение възниква, съвсем не защото марката на автомобила
би обслужила пряко изображението на психологическите нюанси
в отношенията между героите, а просто защото немският офицер
носи името на бранда „Бенц”, при това на онзи бранд, който,
наравно с, „ДКВ”, „Круп”, „Нивеа” и пр., е сред найрепрезентативните символи на „расовата” германска индустрия
от времето, през което Д. Димов работи върху романа (1935-38

г.), на онзи бранд, който чрез медийно тиражираните си
изображения се е сдобил с недвусмислена стойност на
сертификат за расов произход (Ahnenpass). За това
свидетелствуват популяризираните по същото време у нас
рекламни изображения на притежаващите много расова конска
сила спортни модели „Мерцедес Бенц” за 1939 г., годината,
избрана от писателя като рождена година на романа, независимо
че той се появява в края на 1938-ма.

(„Слово”, 1939, бр. 5042)
Поразителната омонимия между името на литературния
герой (при това – поело функциите на заглавие, т.е. на крайна
редукция на съвкупния смисъл) и популярен бранд е толкова
симптоматична
за
рецептивния
код
на
публичните
ориентационни нагласи, че „узаконеното” от нея неизбежно
смислово прехождане между художествена фикция и стопанска
реалност, между τεχνέ и техника някак затъмнява съвсем не
пренебрежимото мнемо-ритмическо основание такъв преход да
бъде осмислян като допустим и заради тактовата изоморфия
между двустъпните ямбически словни съчетания, в чийто състав

името-бранд участвува: „поручик Бенц”/ „Мерцедес Бенц” (с
произносителна стойност [мерсèдес бенц])...
Редът
на
тези
примери,
илюстриращи
често
неуправляемото роене на „паразитни” смисли, провокирани от
медийния контекст на времето, както, разбира се, и от
архитектоничния контекст на конкретните медии, може да бъде
удължаван почти до безкрайност. „Гаранция” обаче за
стабилността на произведените смислови сраствания разчитаме с
приемлива надеждност предимно в потвърдените чрез
„обществен
договор”
репрезентативни
фразеологични
контаминации. Без да бъдем докрай уверени, че конкретният
случай не представя банално некоректна речеупотреба, бихме
обвързали в хипотетична смислова взаимообусловеност
цитирания вече под №1 рекламен комикс, посветен на сапун
„Идеал”, слогана на Г. Каназирски - Верин, посветен на марката
сапуни за пране „Петел”, произвеждани също от заводите на Н.
Чилов, и рекламното изречение, популяризиращо конкурентна
марка сапуни „Плиска”: „сапунът, който ще ви задоволи”.

(„Слово”, юли 1937)
Дали не защото тъкмо едно „калъпче” сапун („Идеал”)
сбъдва „промискуитетните” въжделения на „госпойца Миче”,
оказала се след чудесното измиване с него щастливо „обградена
от кандидати цял рояк”; дали не защото петелът е найестествената алегория на забуленото в чувствена тайнственост
многоженство; дали пък не защото рефлекторното анекдотично
реагиране традиционно отключва блажени подстъпи към

неприкосновения еротизъм на банята именно чрез метонимичния
„бутон” на това хигиенно средство (синекдотично контрахирано
в най-вулгарния анекдотичен корпус до многозначителния
фразеологичен остатък „калъп”) - във всеки случай
амфиболичният слоган „Сапунът, който ще ви задоволи”,
вероятно съгласуван с притежателя на бранда „Плиска”, създава
усещането, че подвежда семантична равносметка на
представените употреби, единствената реално доказуема връзка
между които е всъщност общият медиен контекст.243 Неговата
роля при производството на устойчиви смислови конфигурации,
дори да не предизвиква съмнения, както сочат представените
примери, е възможно да бъде основателно омаловажена въз
основа на съображението, че контекстът като безпристрастен
регистратор не твори активно смисли, а само ги регистрира и
усилва. Дали функциите му не са чудодейно преувеличени от
характерната за индустриалното общество патологично изострена
чувствителност към заплахата от творителната автономия на
човешките техно-аналогони, за един от които без особени усилия
на въображението днес може да бъде приет самият медиен
контекст?
Ако се доверим на демоничния му портрет, „изрисуван” в
представите на С. Скитник, според чиито думи поне неговата
рекламна проекция е ни повече, ни по-малко от „хилядоуст
натрапчив агитатор”244, отложеният в тази футурологична
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Създаваният от него многопосочен смислопроизводствен ресурс
трудно се поддава на париране. Дори гениалният Зошченко в своя
разказ „Баня” (1924) успява да потисне напиращите изпод сапуна
еротични конотации само с помощта на механично, така да се каже,
ситуативно решение – поставя го в ръцете на старец. Той, разбира се, го
изпуска, според непреодолимата анекдотична логика, но „надполовата”
му възраст спасява разказа от диктата на рефлекторния сюжетен
стереотип.
244
Подобна е малко по-късната антропоморфна представа и на Д.
Казасов, според когото „Днес вестникът издига и създава, сваля и
унищожава. И не напразно един от героите в романа на Клемансо Les
plus forts се провиква: Франция се управлява от редакторските

метафора страх на човека от неговото творение изглежда твърде
реален. Ирационалността на усещането за страх, христоматийно
познато на днешния човек на информационното общество, поне
през първите десетилетия на ХХ в. у нас имаме впечатление, че
се отдава по-скоро на превъзбудена социално-критическа
рефлексия, отколкото на реално и масово почувствувана заплаха.
Разбира се, и тогава медийният контекст фиксира усилени от
типографската тиражност скандали по повод на художествения и
индустриален плагиат, и тогава обичайно-правният регламент
върху приватната собственост търси съдействие и защита от
медиите. Но, в общи линии, поднасяните от медийния контекст
смислови изненади, неочаквани импулси спрямо публичното
мнение по-скоро предоставят неизчерпаемия си ресурс за
шеговито преосмисляне (както с общопризнато самочувствие на
тематични първооткриватели постъпват Д. Подвързачов и Х.
Бръзицов), отколкото да потвърждават атавистичните страхове на
футурологичната социална критика от неконтролируемата власт
на медийния „ефир”.
Очевидната си неувереност пред априорно нерешимия
„яйцекокоши” въпрос за генезиса на медийната амфиболичност
ще съпътствуваме, свръх това, със соломоновски конформизъм,
за да представим склонността си към едно колкото безопасно,
толкова и теоретически „недостойно” решение. Според неговата
логика нито на демонстративно умишлената и респектиращо
остроумна иронична употреба, нито на надперсоналния по
същността си медиен контекст не следва да бъде вменяван
първороден грях спрямо амфиболизма. Персоналната склонност
към двусмислие бленува померния си тълкувателски контекст.
Медийната архитектоника пък, снела учестената познавателна
функция на хронологическите таблици, предоставя с
репродуктивна готовност детайлите на своята картина за
последващи смисло-„генни” модификации. Така например,
бликащият инвективи жанр „печатна грешка” бива функционално
осмислен, едва след като типографската технология „висок

кабинети.” (Д. Казасов. Идеята и новината, В: Философски преглед,
1931, кн.2, с. 174)

печат” проявява изненадващия амфиболичен ресурс на словото
(например:
„министър-предателят”
вместо
„министърпредседателят”, „обеднена” вместо „обединена България” и
особено, както Х. Бръзицов я преценява, „грешката на века”,
според която ген. Попов участвувал на банкет, вместо със „сто
куверта”, със „сто курвета”245). Впоследствие, разбира се, не
закъсняват да се появят популярните през 20-те рубрики „Между
вестниците” на Д. Подвързачов и „На безобидни теми” на Х.
Бръзицов, изцяло захранвани от „гъмжащите с грешки
печатарски
шпалти”.
Същевременно,
дори
самите
словослагатели, особено „по-бунтовните от тях”, по думите на Х.
Бръзицов, макар и надеждно скрити зад удобна анонимност,
развили хитроумното амфиболическо умение, като открили, на
практика, със старта на тази своеобразна смислопроизводствена
индустрия чрез умишлено допускани „грешки” общодостъпни
изходи към масово либерализираното и щастливо изживяване на
управлението на смисъла (а, твърде вероятно, както двадесетина
години след това показаха най-квалифицираните сред
словослагателите – и на управлението чрез смисъл).
Друга представа за началата на амфиболическото
реагиране като масово усвоена мирогледна нагласа у нас
подсказва един етюд, главен герой в който е А. Божинов. Тъй
нареченият „файтонджийски” вестник „Утро”, собственост на А.
Дамянов (собственик още на „Дневник” и „Заря”), ознаменува
своята втора годишнина с благотворителна кауза и посвещава
броя си от 27.03.1912 г. на борбата с чумата от началото на века туберкулозата.
Нито
изострената
докрай
публична
чувствителност към пандемичния характер на заразата, нито
литературните загуби, нанесени от устойчивата дори към новия
швейцарски медикамент „Тюберкюлин” (който не успява да
спаси Мина Тодорова) болест, и, твърде вероятно, мотивирали
цяла плеяда писатели (И. Вазов, С. Михайловски, П. Яворов, А.
Страшимиров, С. Радев, А. Божинов) да вземат участие в
списването на специалния брой, нито даже височайшето царско
присъствие сред този състав чрез специално факсимиле,
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Х. Бръзицов. Някога в София, С., 1970, с.212

поместено на първа страница, не успява да попречи на
злокачествения шегобиец А. Божинов да надмогне потискащата
буквалност на хоровите апели към стриктна всенародна хигиена
и да разсее мрачния ореол около тогавашния общоупотребим
синоним на неизбежната смърт, преназовавайки туберкулозата
като привлекателна, макар и нежелана от него, жена: „Поканихте
ме да ви напиша нещо за туберкулозата. Добре. Но аз малко
познавам тая нежна приятелка. А да ви кажа правото – и не желая
да водя приятелство с нея. Знам, че има хубави, ефирни очи,
нежен тен на лицето, извънредно фини форми на тялото – не
приказва много, рядко се смее, сегиз-тогиз капризничи. Но, боже
мой, коя жена не капризничи! И въпреки всички тия
привлекателни качества, аз категорично се отказвам от нейните
ласки!”246
Изкусителната женска привлекателност у твърде сетивно
„изрисувания” от А. Божинов антропоморфен образ на смъртта в
жълто като че ли е директно пренесена върху страниците на
вестника от обичаен бохемски коментар върху достойнствата на
слабия пол, даже косвено алюзира П. Р. Славейковата
познаваческа грамотност по този средищен „естетически” въпрос,
представен с поразителна вещина от него в своего рода
нормативния му ценителски трактат в стихове „Хубостта на
жените”. Безотговорно светотатствената смелост на ироническия
подход към сериозна тема, каквато представлява борбата с
първата чума на ХХ век, напомня демонстративно тържествен
словесен танц в лицето на смъртта, напомня такъв акт на
демонстративно предизвикателство, осъществим
единствено
чрез „безумството на храбрите”.
Спестявайки баналния коментар, че храбростта е функция
от усещането за свобода спрямо социалната норма (в нашия
случай – спрямо публично нормирани мирогледни нагласи и
техните речеви експликации), само ще добавим, че А. Божинов
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В: „Утро”, 27.03.1912. Този брой на „Утро”, макар и по друг, но
свързан с кампанията на вестника, повод е коментиран и от М. Кремен в
„Романът на Яворов”, С., 1970, ч.1, с.538

остава в проявата си на безумна ироническа храброст твърде
самотен. М. Кремен пише как, може би, подведен от
присъствието на Яворовото мнение в контекста на „заразния”
вестникарски брой, някой заблудил Е. Каравелова, че поетът е
болен от туберкулоза.247 Всъщност, този „някой” е именно
безликият образ на априорно „заразния” медиен контекст, който
излъчва „болестни” (или „паразитни”) смисли почти независимо
от „хигиенните мерки”, ежедневно полагани за „защита на
читателското възприятие”...
За да заключим „параболата”, ще върнем вниманието на
читателя към етюда за хроникално невъзможната ироническа
полемика между „Автобиография” на А. Балабанов и нейния
метрически корелат в „Градът” на Н. Лилиев, чиято натрапчиво
неизбежна ироническа съпоставимост, мотивирана чрез
паралелните „систематични указания” на медийния контекст,
приема дори логически абсурдна ретроспективна посока, за да
надмогне като че ли разбираемия човешки скепсис спрямо
обратимостта на времето.
На систематичния ресурс на подобни „познавателни”
императиви, легитимиращи доста често облика дори на
канонизирани металитературни конструкции, следва да вменим
отговорност за странните, на пръв поглед, тълкувателски
предубеждения, които понякога сладостно се отдават на своята
„евристична” ефектност за сметка, разбира се, на баналната
анализационна скука. Дали обаче „познавателната” метафорика,
диктувана от медийния контекст, не подсказва понякога по-ясно
дълбинната събитийна логика? Дали излъчваните от медийния
контекст метафорични импулси, които обичайно смятаме, че
дискредитират научното познание, не са понякога всъщност пократкият, макар и неверен, път към анализационно трудно
постижимата „вярна” логика на историческия контекст? Дали
иносказателният ресурс, съсредоточен „между редовете” на
медийния контекст, не насочва понякога чрез своего рода
остроумническата си контаминативност към изненадващо
спекулативни проникновения? Дали медийният контекст не е
247
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всъщност един от активните проявители на така или иначе
субективно конструируемото познание за света, постижимо и
чрез механиката на халюцинозния монтажнически „амаркорд”?
За да преценим степента на сходимост между резултатите от
двата подхода, ще продължим един подхванат, но умишлено
недовършен коментар върху анекдотичните, на пръв поглед,
съприкосновения
между
геометризма
на
авангардното
визионерство и рекламните образи на промишления предмет
„галоши” („шушони” или „гумени цървули” в зависимост от
дизайна), иначе убедително дискредитиран от валидната и до
днес публична представа като красноречива емблема на
антиестетизма и съвършено безспорен метафоричен синоним на
семпло устроената мисловност.
3.6 Авангардните галоши
Макар металитературните представи убедително да
класифицират тематичните увлечения на В. Маяковски извън
„предметническия” обхват на вълненията, обхванали масово
руските поети след 1911 г., би било твърде преднамерено, ако не
признаем очевидното. Малко по-късно, през 20-те, глашатаят на
революцията създава огромен брой стихотворни слогани в
мерена реч, списъкът на чиито предметни посвещения спокойно
може да бъде преценен като удивително представителен
класификатор както на най-общоупотребимите съветски стоки от
онова време (чай, кафе, цигари, макарони, тестени изделия,
бонбони, периодически издания, учебници и пр., и пр.), така и на
техните брандове, които, заради активната конкуренция на неп-а
в средата на десетилетието, се нуждаят от пропагандна подкрепа
(тръст Чаеуправление („Присягну перед целым миром:/ гадок чай
у частных фирм./ Чудное явление – Чаеуправление./ Сразу видно
– чай, что надо,/ пахнет дом цветущим садом.”), кафе Мокко („У
Чаеуправления внимательное око:/ мы знаем – вам необходимо
Мокко”), цигари Басма („Папиросы Басма/ хороши весьма.”),
карамел „Кремль” („Слушай, земля,/ голос Кремля!”) и мн. др.).
Сред предметническата буквалност на пропагандната
стихия, увлякла творци като В. Маяковски и А. Родченко дори в
такава нехудожествена кауза, каквато е популяризацията на

новия метрологичен стандарт248, ярко се откроява темата за
гумените галоши, чийто публичен образ, заради ярката
иновативност на техния синтетичен материал, бързо обраства с
конотациите „модерност” и „прогрес”. Би било непосилно
затруднение за нас да посочим такъв поет от 20-те, който е
надминал най-площадния руски футурист по щедрото
разхищение на апологетичен патос и версификаторски талант в
полза на галошите, както, разбира се, и на всички каучукови
артикули (биберони, презервативи, топки за игра и пр.),
произвеждани
от
съветското
държавно
предприятие
„Резинотрест”: „Лучших сосок не было и нет,/ готов сосать до
старости лет.”, „Если хочешь быть сухим/ в самом мокром месте,/
покупай презерватив/ в Главрезинотресте!”, „Прежде чем пойти
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Удивителна, например, е серията от рекламни стихотворни слогани
на В. Маяковски, които, предназначени за високотиражно
разпространение чрез хартиени опаковки на карамелови бонбони,
кодифицират новия „антицарски” метрологичен стандарт. (Фунт = 400
граммов: „Упирай на этот пункт,/ новый разум вырасти:/ тянет граммов
старый фунт/ около четыреста.”; килограмм: „Не понимать то – было б
срам:/ тысяча граммов – килограмм./ Глянь, килограмм нарисован там,/
двум с половиною равен фунтам.”; фут = 3 дециметра: „Заруби на носу,
торговый люд:/ три дециметра – один фут.”; сажень = 2 метра: „Запомни
расчет, очень важен:/ два метра – приблизительно сáжень.” и пр., и пр.)
Покрай пропагандно-политическата тенденциозност на слоганите обаче,
впечатлява и тяхната образователна тенденция, проведена чрез
авангардна, своего рода площадна методика на аритметиката в
стихове... Повечето от слоганите представляват стихотворни условия на
аритметически задачи за преобразуване на мерни единици. („За
решением недолго гнаться,/ от 165-ти 11-я доля – 15./ Прибавим – и
решена задача:/ 180 гектаров, значит.”) Така поне би следвало да
изглеждат учебниците по аритметика в началното училище, в чиято
обичайна
практика
най-„креативните”
методически
решения
представляват, ни повече, ни по-малко от елементарно преобразуване на
„три”, например, в „три ябълки”. Дори независимо от едновремешния
гняв на Каравелов, който по повод на Шишковата „Елементарна
словесност в два курса” възкликва, вероятно погнусен от неприличното
снизхождане на високата словесност до недостойни предмети, че вече
би могло да се пише и „аритметика със стихове”...

к невесте,/ побывай в Резинотресте!”249, „Товарищи девочки,
товарищи мальчики!/ Требуйте у мамы эти мячики!”
„Руската връзка” в интересите на художествения авангард
към темата за галошите приема съвсем противоположни
очертания на пасквил в една журналистическа изява на
безпартийния конструктивист И. Еренбург, който през 1931 г.
адресира левичарския си патос към безспорния „цар на
галошите” Томаш Бата. Неизвестно дали защото предприятието
на Т. Бата се намира в чехословашкото селище (Югоизточна
Моравия) със симптоматично име Злин, но портретът на големия
индустриалец, превърнал малкото градче в крупен промишлен
център, след конструктивисткото преувеличение на И. Еренбург
се оказва вестникарски портрет по-скоро на самия Сатана,
отколкото на мащабно мислещ стопански деятел, за когото, както
твърди авторът, „няма почивен ден”.250 Без да се поддаваме на
изкушението да проследим прелюбопитните подробности от
полемиката251, само ще посочим онези следи в нея, които
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Мълвата свързва тези твърде „неприлични” слогани с името на В.
Маяковски, макар в събраните му съчинения, издадени до края на 80-те,
те да не са включени. Първия от тях обаче може с доста голяма
вероятност да бъде приписан на В. Маяковски въз основа на характерни
„общи места” с други, безспорно негови рекламни стихове. Например:
„Дождик, дождь, впустую льешь -/ я не выйду без галош./ С помощью
Резинотреста мне весде сухое место.”(В. В. Маяковский. Собрание
сочинений в восьми томах, М., 1968, с.293) Безспорен статут на
палинодии имат в творчеството му такива представителни стилови
места като, например, характерната тавтологична конструкция
„близнецы-братья”, която, макар и широко популярна от одиозната
поема „Ленин” („Ленин и Партия – близнецы-братья...”), се появява и в
серията кооперативни плакати („Производительность и зарплата/ два
близнеца-брата.”) (Пак там, с.256)
250
Позоваваме се не на оригинала, поместен във френския „Mond”, а на
почти „симултанния” му немски превод: Ilja Ehrenburg. Der Schuhkönig
Thomas Bata. In: Tage-Buch, 7.11.1931
251
Отговорът на „Бата” не закъснява и след около месец от него става
ясно, че И. Еренбург ще бъде подложен и на съдебно преследване за
клевета. Виж: Bata contra Ehrenburg. In: Tage-Buch, 12.12.1931

отвеждат към действения пропаганден синтез между
промишленост и изкуство. Пристрастèн към афористиката,
наследникът на фамилни занаятчийски традиции в обущарството
– Т. Бата – намира за уместно да тиражира личните си възгледи
върху литературата, както днес се казва, чрез „външна реклама”.
Дали това може да се смята за проникновено историческо
предчувствие на зловещата афористична практика, идиоматично
свързала впоследствие думите „работа” и „свобода” върху огради
с друго предназначение, е твърде смело да се предполага, но
постоянно „експонирани” върху фабричната ограда в Злин се
оказват, покрай откровено рекламни слогани от типа „Моите
обувки не правят мазоли”, и такива кратки изречения, които
очевидно не са извадка от литературен семинар, а имат ясни
пропагандно-възпитателни цели: „Животът не е роман” или
„Руските романи ви лишават от радостта на живота”.
Дали зад пропагандната агресия на Т. Бата не прозират
далечни предчувствия за тъй наречения биокапитализъм, зает
предимно с продажби на изгодни нему „форми на живот”252, не се
наемаме да твърдим категорично, макар да има известни
основания за това. Косвени опори това предположение намира в
обстоятелството, че Т. Бата, осмислил здравето на работника като
икономическа категория, въвежда задължителната месечна
медицинска профилактика. Що се отнася до профилактиката на
женското здраве, особено – съчетана с наложената забрана върху
абортите, тя директно обслужва проведената от И. Еренбург
тенденциозна аналогия между работничките в „Бата” и
организираните жрици на платената любов, чието здраве е обект
на сериозни грижи като директен източник на възобновима
доходност.
Разбира се, пропагандната „здравна профилактика” чрез
литературни лозунги има отношение по-скоро към психическото
здраве, най-вече към онази негова страна, която поддържа
инертността на мотивационните комплекси и може да бъде
преценена като обект на подобна схематична, „полева”
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Б. Манчев. Подивяването на народа, В: Либерален преглед,
01.08.2010

психология на личността. В този смисъл интуитивно изградената
нагласа на Т. Бата спрямо развращаването на подопечното му
работничество с романи вероятно е типично „здравословна”
бюргерска съпротива срещу мощните идентификационни
стимули, излъчвани от сюжетните хомеостати на мелодрамата,
особено на нейните руски трагически модификации. Всъщност,
публичната „критическа” преценка за романа като за синоним на
болестното не е изключителен приоритет на индустриалното
общество.
Както е известно, още в самото начало на 17-ти век в един
твърде популярен испански роман тази връзка е видяна даже като
лудост. Втората половина на 18-ти век предоставя
автобиографически сюжет с противоположна интерпретация на
тази свързаност. Макар суицидните склонности на младия Гьоте
да се оказват естетически сублимирани чрез романовата съдба на
младия Вертер, все пак развръзката, дори и щастлива за
биографическия автор, пази спомен за странната близост между
жанр и „нозологична единица”.
В началото на 30-те години на 19-ти век в руската
литература тази връзка се „чете” като пагубна социална
дезориентация,
предизвикана
от
прелъстителската
идентификационна мощ на сантименталната мелодрама: „Маря
Гавриловна беше възпитана с французки романи и следователно
беше влюбена.” (А. Пушкин. Повести Белкина - Метель) А през
втората половина на същия век същата национална литература
едва не се отъждествява с образа на (Чеховата) „Палата №6”,
вероятно заради проникновеното и пристрастно внимание, с
което нейни върхови (в това число и романови) образци се
вглеждат в хуманистичните последствия на психичните
девиации...
Пропагандно-критическият „цитатник” на индустриалеца
Т. Бата, уловил публично отложения образ на жанра в
консервативна интерпретация 253, се оказва особено подходящ
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Всъщност, здравословният консерватизъм на Т. Бата в отношението
му към личната и делова етика „нетрадиционно” се съчетава с
иновативното му стопанско мислене. Той е привърженик на т. нар.

обект за левичарска агресия, тъкмо защото „сиромахомилският”
патос демонстрира априорна готовност да защити загубения чрез
„униформеното” здраве свободен избор на сладостни
идентификационни „патологии”. Патосът на сантименталното
(романово) състрадание се солидаризира и с „лудитската”
съпротива срещу вещната стандартизация като основна
промишлена ценност.
Рекламата твърде късно изгражда образа на уникалния
потребител.254 През 30-те тя все още буквално възпроизвежда
модната логика, толерираща колективното мислене като
публична ценност. В общия пропаганден контекст на времето
„литературно-промишлената” ограда на „Бата” е всъщност найнеподходящото „експозиционно” пространство за левичарска
съпротива срещу общите рекламни тенденции. Най-масовият пък
продукт на предприятието – галошите - едва ли толкова случайно

„тейлъризъм” (Ф. Тейлър) в управлението на икономическата
ефективност. Пренася модела на американския конвейр в своята
производствена практика, оптимизира логистиката чрез въздушен
транспорт, икономизира физическото здраве, въвежда ценовото психовъздействие чрез „цената на Бата” (цената, клоняща към предходната
десетица и завършваща винаги на 9), но същевременно отстоява
„консервативната”
нравствена
позиция,
че
футурологичната
перспектива за всеобщо достъпно богатство е възможна само в
общества с висок морал. Виж: Zdenek Rybka. Principles of the Bata
Management System, Zlin, 2008. Понятието „тейлъризъм” включва в своя
дефинитивен обхват и алгоритмизирането на производствената дейност
чрез разлагането ú на минимални неделими стопански операции.
Авангардна спрямо масовите стокови тиражи на индустриалното
общество, авангардната „деконструкция” на Ф. Тейлър обаче обслужва,
според А. и Х. Тофлър „нискоквалифицираното минало, а не
висококвалифицираното бъдеще”, тъй като „всяко действие, което е
повтарящо се и толкова просто, че да се извършва без мисъл, плаче във
всички случаи за роботизация”. В: А. и Х. Тофлър. Новата цивилизация.
Политиката на Третата вълна, С., 2002, с. 60.
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През 30-те у нас, например, една реклама на сапун „Петел” наивнооткровено посочва клонинговата стандартност на всеки продукт с тази
марка като негово безспорно достойнство: „...поради което са винаги
еднакви”.

и едва ли единствено заради предполагаемо литературно
раздразнение у И. Еренбург, предизвикано от „отзива” на
задочния му опонент за руските романи, се превръща в
разпознаваемо лого на дълбок доктринален конфликт.
Титаничният литературен гняв на И. Еренбург срещу семплия, но
високотиражен промишлен фетиш и неговите разроени политикономически конотации е съизмерим по стихийността си
единствено с титаничната рекламистка гордост на В. Маяковски
от „уникалността” на съветския промишлен креатив от началото
на 20-те:
Резинотрест – защитник в дождь и слякоть.
Без галош Европе – сидеть и плакать.
За нас остава неизвестно дали идиличното „неведение” на
В. Маяковски по повод възможностите на европейската
промишленост от началото на 20-те не е само артистична поза,
дали не е само преднамерена политизация на семплата
високотиражна вещ, дали не е само пропагандистки опит тя да
бъде възведена в качеството ú на хабитуализирана емблема на
„правилния” life style.255 С такава щастлива съдба, както видяхме,
се сдобиват бонбоните „Карамель Кремль” („Слушай, земля,/
голос Кремля!”), а сега, за да отдадем дължимото на
удивителната пропагандистка изобретателност на В. Маяковски,
ще добавим и цигарите „Червонец” („Папиросы Червонец хороши
на вкус./ Крепки, как крепок червонный курс”). Във всеки случай,
и анакрустичният леймичен ямб, апликиран към темата за
галошите, и агресивно каталектичният дактил на политизирания
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Поне що се отнася до високотехнологичното ноу-хау на галошите,
фабриката „Бата” по време на болшевишката революция в Русия е
имала вече над 20-годишна история. Почти същия опит в
производството на изделия от гума притежава и дъщерната фирма на
финската „Нокиа” – „Finnish rubber works”, която активно е изнасяла
продукцията си в Съветска Русия. Късен руски анекдот от времето на
Руско-финската война (1939-40 г.) представя гумените галоши и
валенките като техно-емблеми на страните в този военен сблъсък:
„Защо руските войници, неподходящо екипирани с валенки, измръзват в
блатата на Карелия? Защото Нокиа им спира галошите...”

карамел (паронимията „карамель/ Кремль” никак не е за
подценяване), и полиметрично орнаментираният леймичен
анапест с тютюнево-парично-политически привкус показват как
тежките метрически оръжия на площадната стихова
инструментовка никак не се „гнусят” от незначителността на
своите тематични „цели”. И дори, след края на Европейската
война, спрямо подобни бурлескови несъответствия между тема и
стил да е уместно употребим фразеологизираният израз „с
дебелата Берта да биеш тахтаби”, се налага да се примирим с
обстоятелството, че на политическата реклама и стопанската
пропаганда (май беше обратно, но едва ли има значение) следва
да бъде вменена като техен най-малък грях по рождение
търпимостта им към естетическата неизисканост на бурлесковите
несъвместимости, една от които откриваме и в нашата тема за
отношенията между художествения авангард и галошите...
Очевидно неравностойна би била съпоставката с мястото,
което този промишлен предмет си е отвоювал в българския
публичен контекст от 20-те и 30-те, но сред и без друго малкото
преки отпратки към екзотичната тема ясно личи коментираната
руска следа в нея. Оправдавайки етимологичния смисъл на
всички коренни съставки в твърде сложното си име, РЛФ
(9.02.1932) призовава българските работници „да ободрят и
подкрепят с писма” И. Еренбург, делото в Берлин срещу когото
Т. Бата вече е спечелил, а писателят е осъден, по думите на
вестника, на милиони марки глоба.256 Няколко месеца по-късно Т.
Бата загива (12.07.1932) в самолетна катастрофа с личния си
„Юнкерс” близо до Злин. „Зора” на Д. Крапчев съобщава
информацията в броя си от 15.07, а два дни след това, точно
според приемливото тогава двудневно закъснение на
репортажния наглед, и фотографски документира злополуката.257
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А. Т. Иля Еренбург осъден от краля на обущата – БАТА, В: РЛФ,
9.02.1932
257
За разлика от хипотетичното „удовлетворение” на осъдения И.
Еренбург, лишен по силата на съдебното решение от хонорарите си в
Германия, „народът от цяло Чехословашко”, както пише „Зора”, масово

(„Зора”, 17.07.1932)
Междувременно
обаче,
далеч
преди
нарочната
политизация на промишленото „галошарство” у нас, вероятно по
силата на наивното стопанско безразличие към политиката, родни
умерени вестници тиражират рекламен образ на руските галоши
„Триъгълник”, чието търговско наименование миметично снема
лесната разпознаваемост и възпроизводимост на държавния
бранд „ГОСТ СССР” (държавен стандарт за качество на СССР),
мощно прославен вече през първата половина на 20-те от
гениалния си копирайтър В. Маяковски.

се стича в Злин, за да окаже, редом с „представители на
правителството”, последна почит на своя експлоататор.

(„Слово”, 16.11.1927)
Според този рекламен образ, прославените руски галоши,
иначе видени от своя най-вдъхновен апологет като синоним на
елегантността („Без галош элегантнее” – это ложь! Вся
элегантность от наших галош.”), се оказват в твърде
апокалиптичен („краят е настъпил”) знаков контекст между
„кръста” („турнете кръст”) и „сърпа и чука”, назовани впрочем,
къде иконично, къде речево, съвсем недвусмислено. Само заради
изкушението да добавим уместния липсващ роден щрих към
прогностичната валидност на рекламния образ, ще споменем, че
от ракурса на днешния ден името на наивно-лоялния „главен
представител в града” Марко Костурков може да бъде разчетено
и като поредно историческо въплъщение на вечния Марко
Тотев... Потвърждение на това рекламно „пророчество” чрез
удивително изоморфна формулировка на заглавието („Между
счупения кръст, сърпа и чука”) Й. Мечкаров предлага не кой знае
колко по-късно в една своя уводна статия, поместена в същия
вестник, макар „едва” през 1936 г., макар по повод на полските
външно-политически грижи от онова време...258
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Й. Мечкаров. Между счупения кръст, сърпа и чука, В: Слово,
23.11.1936

За разлика от схематично очертания руско-чешки
паралитературен контекст, преките флиртове между „родното”
изкуство и обувките от синтетичен каучук, които „са от
извънредна трайност, по-евтини са от гьона, дават еластичен и
безшумен вървеж и са предпазително средство против простуда
при влажно студено време”259, не са изобилни. Привкус на
сензационно изключение от демонстрирания прагматичен
рекламистки ракурс (1924 г.) към темата оставя една
художествена нейна обработка (от следващата, 1925 г.), която по
„силата на съдбата” е свързана с имената на найпредставителните ни фигури както спрямо „космическото
безсмислие” на символистичната лирика, така и спрямо нейното
последващо радикално преосмисляне чрез интригуващата
конкретност на общодостъпните предметни значения. Единият от
двамата замесени в етюда с галошите, колкото и изненадващо да
е това, е Н. Лилиев – по думите на В. Василев „най-етичният” ни,
„най-алтруистичният” ни поет 260, чиито „стройни стихове и
строфи” В. Пундев пък преди това окачествява чрез стих от
„Птици в нощта” като „първите звуци на сребърно пение”...261
Другият участник е Е. Багряна, която към средата на 20-те вече е
демонстрирала своята независимост далеч не само към
традиционно устойчивия регламент на семейството и брака, но и
спрямо нормираната стилистика на първия модерн, дори спрямо
синестезийната контаминативност на радикалното ú отрицание от
годините на второто десетилетие. Чрез Н. Лилиев и Е. Багряна
сбрани в етюда се оказват „мъжкото” лирическо ангелогласие на
самодостатъчния естетизъм и стихията на „женската” сетивност.
В тяхната среща трудно бихме заподозрели особена стилистична
симптоматика, ако не бе ознаменувана с посвещенско
четиристишие, което, макар и написано от автора на „Птици в
нощта”, по-скоро представя онзи „момент на витализация
(курсив – П.Ш.), пред който е изправена около 1925 г.
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„Слово”, 11.04.1924
В. Василев. Студии, статии, полемики, С., 1992, с. 112
261
В. Пундев. Днешната българска лирика, С., 1929
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българската поезия” и който „еднакво засяга формата, идеята,
декора”262.
През същата 1925 г. поредните „млади” А. Каралийчев, Н.
Фурнаджиев, А. Разцветников, Г. Цанев, В. Полянов и Е. Багряна
организират поетическо „турне” из страната. То е замислено,
както разказва Е. Багряна, като своего рода опит за „поправка” на
злополучното литературно четене, организирано предходната
година в 45-та аудитория на Софийския университет по случай
10-годишнината от смъртта на Яворов. Тогава официалното
чествуване се състои в Свободния театър, където с В. Василев и
Д. Габе присъствува и Н. Лилиев. През следващата година обаче
той се отзовава на поканата на „младите” и поема заедно с тях
вече на „весело турне” през Чирпан, Стара Загора, Казанлък и В.
Търново. Благодарение на Й. Василев и Б. Димитрова
разполагаме с разказа на Е. Багряна, който възпроизвежда твърде
детайлно духа на колективно младежко веселие, обхванал
парнасиста: „От гарата, разделени на групички, се отправихме
към града. Зад мен вървял Лилиев под ръка с някого от нашите и
поглеждали към мен. Лилиев забелязал тези погледи и начаса
съчини шега:
Лиза във шушони,
който я съзре,
тръгва да я гони,
докато се спре.”263
Макар че Е. Багряна деликатно премълчава имената на
„съзерцателите”, този „някой от нашите”, както твърди тя,
изглежда да е бил всъщност легион, т. е. цялата писателска група.
Поне така излиза според спомените на В. Полянов оттогава:
„Заедно с младоците като мене, Фурнаджиев, Каралийчев дошъл
е и Лилиев. Над стария град вали сняг. Младежки развеселени,
под ръка с Лилиев тичаме по пустата главна улица. Пред нас
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бърза Багряна с лъскави черни шушони. Лилиев ни влече в игрив
ритъм и пее импровизация.”264
Доколкото ни е известно, на Й. Василев и Б. Димитрова
принадлежи първото литературоведско „замисляне” върху
стилистичната полемика, отложена в този експромпт: „Кой би
предположил, че тези лъскави шушони ще бъдат обезсмъртени от
най-префинения лирик, който уж не се докосвал до
материалното?”265 Запазваме известен скептицизъм обаче към
недоизреченото, но подразбиращо се продължение на този, както
се казва, реторичен въпрос, който предпоставя подозрителна
отчетливост в „поколенческите” тематични предразположения,
предпоставя известна „организационност” при формирането на
техния относително единен стилов облик.
Що се отнася до тематичния усет на символиста Лилиев
за буквалната конкретност на предметния детайл, бихме върнали
читателя към писмото му до Х. Герчев от 1909 г. (с цели 16
години назад), когато той със „задкулисна” цехова маниерност
подлага на преднамерена травестия високата литературна поза.
„Прозаическото” писмо в мерена реч, ако си припомним,
„разказва” на своя адресат за „автомόбили”, „трамваи”, „разни
чаши”, „тетрадки”, „цифри” (нали поетът е счетоводител!),
„магартии” и пр. Впрочем, той пише писмото от същия Париж,
който само след броени години патетично ще назове „убиец и
баща”, но по-ранният епистоларен образ на неоромантическата
урбанистична емблема е представен през стиловата маска на онзи
просторечен фразеологизъм („загризах белий хляб”), чрез който
обикновено свенливо евфемизираме пред мъченици на бита
своето битово доволство. Свръх това, писмото е изпълнено в
същия 4-стъпен хорей, възпроизведен и в едно колективно
стихотворно писмо („Резолюция - протест”) на Д. Дебелянов, К.
Кнауер и Д. Подвързачов до Н. Лилиев от същия му „парижки”
период (1910 г.): „...ние тримата другари,/ ваши достове сè стари
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–/ Димчо, Коста и Димитър,/ кат мечтахме по за литър...”.266 Ако
се съди по изключително ниската честотност на хореичния метър
у Лилиев от този период (с едно изключение „Първата зора
играе...”, изпълнено в 4-стъпен хорей), би следвало, макар и
предпазливо, да допуснем, че хореичните размери, особено
кратките, са добили специална стилова функционалност спрямо
игровата сфера на цеховото задкулисие сред приятелския кръг с
все още бъдещо обозначение „Звено”. Тъкмо рефлексът на този
инертен стереотип, известен като „семантичен ореол на метъра”,
смятаме, че е отключен у Лилиев чрез по-късната, но сходна
„търновска” игрова ситуация, в която младежкото безгрижие го
въвлича. С единствената разлика, че метрическият резултат е 3стъпен хорей, което не пречи дори на прозаика В. Полянов да го
осмисли като „игрив ритъм”, с други думи – като „хороводна”
(или площадна) тактова конфигурация с относително стабилно
нормиран в средата на 20-те функционален стилов облик.267
Само косвено свързан с Е. Багряна (разбира се, чрез Б.
Пенев) е и още един „лиризиран” епизод, в който съвсем не
маловажна роля, наред с коняка като висока бакхическа ценност,
играят... галошите. Близък приятел на Б. Пенев, композиторът А.
Стоянов разказва как веднъж в Чамкория през 1925 г., след като
скрива от него бутилката коняк, ученият отвръща с класическо
изнудване и окачва „трезвеническите” галоши като адекватен
предметен залог на високо дърво до отмяна на ограничението.
Без да е представен в пряка връзка с този игрови епизод, който
очевидно е доста показателен за духа на часовете, предназначени
за отмора в Чамкория, А. Стоянов подсъзнателно го обединява в
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спомена си с едно 2-стъпно хореично откровение на Б. Пенев от
същия период: „Чам Кория,/ Чам Кория –/ остави я!”268, вероятно
подведен от рефлекторната власт на весдесъщия семантически
стереотип...
Твърде далеч от непосредствения браншови контекст, в
който естетически посветени поети и стиховеди (изкушени от
поезията) хореично обиграват с майсторско високомерие
недостойния за високи пориви предмет, рекламистите от същия
период създават епидейктически славословия на тиражната вещ.
Рекламистката химнична апология на галошите се сдобива с
убедителна буквалност в уникалния химн на галоши „Корона”, в
който, померно на царската марка, първата дума е епитетът
„царски”:
„Корона”
Царски са галошите Корона –
световните владетели на трона.
За тях мечтаят хиляди бедняци
и сбират и пестят последните петаци.
По качество и трайност конкурират,
с реклама много те не парадират.
Най-здравите шушони и галоши със Корона
се носят от слугата и патрона.
Желайте ли шушонки топли Бела-донна,
идете тук във клона, купете си Корона,
защото сал тогава елегантен е шушона,
когато носи марката Корона.
Всяка оперна примадона
и всяка елегантна гиздава кокона
носят винаги шушони,
на които са написани Корони.
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Опитайте веднага, ще се уверите,
щом искате парите да пестите,
побързайте за стока евтина и здрава,
идете тамо, де Корона се продава!!!...
Защото сал Корона
попада във шаблонна
мярка със шушона,
от гума еластична,
трайна и практична.
Впрочем, със файтона
побързайте към клона
на галошите Корона...
(„Слово”, 16.11.1927)
Разбира се, цялата тази бездънна полиметрическа
„видрица”, освен че категорично опровергава истинността на
пропагандната теза за галошите, според която „с реклама много
те не парадират”, убедително илюстрира логаедическата по
същество полемика между ямбическия и хореичния метър. Ако
подобна метрическа „антиномия” понякога е умишлено търсена,
както се случва у П. Яворов, в чиито стихове тя удовлетворява
експериментаторската му склонност, метрическото напрежение в
рекламистката „Корона” очевидно документира онова естествено
езиково противостояние между стих и проза, което надмогва
съпротивата на всяко нискоразредно версификаторско усилие.
Макар това да е най-съществената причина химничният опус да
не прояви предположената тематична и модална приспособимост
на хореичния метър, все пак последните две строфи (доколкото
може да се разчита на рекламисткото архитектонично решение)
показват известна стабилност в доминацията на хорея. Дали
укротяването на опърничавата полиметрична центробежност не
се дължи всъщност на видимо снижения апологетичен патос в
последните две строфи? Тъкмо в тях „не-рекламното” по своята
предварителна заявка стихотворение добива „автентична”
чинтуловска призивност и като че проявява склонност да се
поддаде на онзи стилов облик, който паралитературната
метрическа традиция „предписва” по специални игрови поводи,

един от които, колкото и сериозна да е тази игра на изкуство, е
рекламата.
Ако погледнем флирта между реклама и изкуство през
естетически „недостойната” тема за галошите, вероятно ще
стигнем до извода, че легитимната представа за утилитарност на
рекламния обект е в права зависимост спрямо стопанските
претенции да му бъде вменено качеството „художественост”.
Рекламистката логика, по силата на която ценностната
„непрестижност” на предмета следва да бъде хипертрофично
компенсирана чрез негови априорно безспорни художествени
достойнства, снабдява галошите „Корона” с още един химн, но
вече пълноценно основан върху традиционната химническа
колаборация между мелос и речитатив. Вероятно в пряка връзка с
прогнозируемото пристрастие на „всяка оперна примадона” към
царската марка галоши, творческият резултат представлява
прелюбопитен мнемоопит за моторна стереотипизация на
рекламния образ чрез популярната ария на херцога от Мантуа
(по-известна като „La donna è mobile”) от операта на Д. Верди
„Риголето”:

(„Слово”, 27.12.1927)

Ах, колко леко
ние хвърчиме
като снежинки
с галоши Корона,

че те остават
в качество първи
и в елегантност
са те господари.

За да не създадем невярно впечатление, че сме склонни да
буквализираме фикционалните отношения между „изкуство” и,
както се казва поне от Н. Чернишевски насам - „действителност”,
ще изоставим изкусителното подозрение дали пък кацналите на
едно дърво композиторски галоши не са носили химнически
възпятата марка. И изобщо няма да крием, че ще се откажем от
хипотезата въпреки подвеждащата „системност” на фактите,
свързани с коментирания етюд. Дори да подминем не твърде
убедителното сходство между високо окачените от Б. Пенев
композиторски галоши и рекламния слоган на галоши „Корона”
(„Корона, стояща над всички”), извън всяко подозрение е поне
езотеричната отдаденост и на двамата потърпевши професори на
музиката...
Ако музикалната следа обаче може да бъде преценена
като неоснователна заради очевидната си конструираност (дано
не е несръчно), подозрителните тъй или иначе връзки между
презрения предмет и непристъпните сфери на естетството
добиват допълнителна яснота и реторическа недвусмисленост в
някои „дискредитиращи” изобразителното изкуство негови
увлечения. Именно тавтологичната съизмеримост между
браншово име и название на целия клас сродни дейности
(художник/художество) усилва значимостта на тематичните
грехове в тази сфера на изкуството, като създава илюзия за

тяхната безспорна репрезентативност спрямо всички частни
изкуства.
От подобен реторически ракурс съгласието на
художниците Цено Тодоров, Асен Белковски и Димо Сотиров да
участвуват в жури на конкурс за „изработка на една
художествена реклама” или „художествен плакат на рускошведските галоши и шушони Трапец”, изглежда като висока
браншова саможертва в името на т. нар. чисто изкуство.
Съмненията ни обаче да преценим участието на „професора от
Художествената академия” (Ц. Тодоров), „художника” (А.
Белковски) и „военния художник” (Д. Сотиров) като акт на
игрово
„себеотрицание”
се
основават
върху
твърде
професионално описаните условия за участие в конкурса, обявен
на 21.10.1933 г. от „Балканско вносно-износно Акц. Д-во”. Сред
тях личат такива езотерични понятия като „темпера”, „маслени
бои”, „бял гланциран картон”, „грунтирано платно”, „драй
фарбен друк” (трицветен печат), „литография”, „орнаментна
композиция”, „жанри на декоративната живопис”. Свръх това, в
обявата за конкурса рекламодателят („всесветската известна
фабрика” Ryska Gummifabriks Aktiebolaget, Malmö) е представен
далеч не като стандартен стопански субект, воден от прагматични
интереси, а като меценат, мотивиран от „желанието си да
подкрепи художествената реклама в България”.

(„Слово”, 21.10.1933)

Само т.9 от условията на конкурса хвърля известна сянка
върху хуманистичния образ на радетеля-меценат, като
удостоверява истинността на неговите намерения с такива
изчерпателно-детайлни препоръки, каквито бихме открили май
само в предполагаем физиологичен очерк върху натуристкия
миметизъм на очакваните проекти: „Образците от галоши и
шушони са изложени в магазина на г-н П. Мирски, София, ул.
„Търновска” №3, а във всички магазини, в които се продават
галошите и шушоните Трапец както в София, също и в
провинцията, при поискване ще се дават всички сведения и ще се
показват образците от същите.” (От отделен коментар се нуждае
канцеларската употреба на квазиместоимение, модално
удостоверяващо отразения в указанието административно-делови
буквализъм на разбирането за отношенията между „нещата” и
техните „художествени” образи.)
Едва ли това обстоятелство е впечатлило в началото на
30-те привлечените художници, но, най-вероятно заради
неизбежната детерминираност на тълкувателската си позиция,
сега преценяваме като симптоматично в обявата за конкурса
съседството между думите „трапец” и „плакат”.
Обременени от познавателни натрупвания върху
спецификаторските дискурсивни практики, върху браншовите
идиолекти, изобщо - върху стратификационно обоснованото
функционално разслоение между социолектите, ние сме склонни
да „подозираме” думите в съучастие спрямо онази познавателна
процедура, наречена от М. Фуко „установяване на концептите”.269
Предполагаемото концептуализиране на обособените две думи
като понятия в категориалната система на родния художествен
авангард, разбира се, трудно се поддава на априорни
„подозрения” в пълноценна доктриналност, но по повод статута
им на мирогледни емблеми, снемащи тенденциите в естетските
рефлексивни нагласи от 20-те и 30-те, по наше мнение, не бива да
се съмняваме. Поне въз основа на очевидната визуална
свързаност между геометричната фигура „трапец” и ресурса на
линеарното изображение, както също между жанра „плакат” и
269
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експресивната тенденциозност на изобразителния схематизъм, на
пиктографизма.
Ако търсим ефектна формулировка, може би, трябва да
кажем, че началото на авангардисткото пристрастие към
линеарността следва да бъде свързвано с края на
импресионистичния поантилизъм. Идва ни на ум и друга, поефектна модификация на тази формулировка, според която
импресионистичният поантилизъм би се оказал „зачеркнат” от
експресионистичната линия... Всъщност, след случая „У.
Хогарт”, своеобразията на чийто контур са трайно фиксирани в
изкуствоведския термин „хогартова линия”, подхванатият наново
през 1907 г. от В. Ворингер разговор за линията като за стилово
класификационен детерминант в изобразителното изкуство
поставя началото на първия съществен дебат върху нейните
експресивни, че и мирогледни функции.
Съвсем в духа на класическата традиция коментарът
върху изходните начала да не започва без позоваване върху
древните, В. Ворингер цитира един стих от Албий Тибул:
premium in mundo fecit dеus timor (първо на света бог създаде
страха; превод на Н. А. Георгиев), чрез който съвсем младият
тогава изследовател въвежда в обращение думата „страх”. Тя се
оказва реторически подстъп към важното за него понятие
„агорафобия”, чрез което той преназовава предлогическия
познавателен страх от хаоса. Именно линията като средство за
визуална редукция на непознаваемия хаос В. Ворингер осмисля в
качеството ú на визуален еквивалент на познавателния стремеж
към абстракция, т.е. – към познание чрез редукция, чрез
опростяване или пък чрез четивен схематизъм. Според думите на
В. Ворингер, този исторически и стилов избор е направен, за да
бъде наложен върху изображението „печатът на вечността и да се
изтръгне то от преходността и произвола.”270 Допълваме – за да
се изтръгне то от произвола на потискащо неизброимите и
илюзорно незакономерни алоформи на прототипа.
С други думи, целият стилов изобразителен регистър,
заключен между кристалинно-закономерните форми на
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орнамента и, например, графическия портретен етюд, изпълнен
без симулиращи натурата техники271, притежава притчовопаремийна телеология, неговата мирогледна същност е взряна в
неизменните жизнени принципи или, както би казал Ю. М.
Лотман, към „централното текстопораждащо устройство”. В този
смисъл абстрактното, редуктивно схематизираното изображение
наподобява
„примитивизма”
на
контрамиметичната
изобразителна нагласа, но примитивът в него следва да бъде
тълкуван не като екстатичен порив към автентизма на родното,
автохтонното, а като рязкост на познавателната експресия, като
такава хипертрофирана рязкост на „формулировката”, която
прави познанието на твореца разбираемо, видимо.
Елемент от контурния състав на геометричните форми,
чиято „кристалинна закономерност” (А. Ригъл) е въжделена цел
на човешкия стремеж към познавателна хармония, линията в
разбирането на В. Ворингер добива статут на предавангардистка
графична идеологема, удобно въдворена в почти готов вид в
доктрината на експресионизма и кубофутуризма. Броени години
след знаменитата дисертация на В. Ворингер, през 1911 г. В.
Кандински смело надстроява свои прозопопейни конструкции
върху изводите на предходника си в апологията на линеарността:
„...квадратът, кръгът, триъгълникът, ромбът, трапецът и прочие
неизброими форми... са равноправни граждани на духовната
държава.”272 Най-чистите проявления на абстракцията той
естествено вижда в същата естетически спорна орнаментика273,
която, независимо от маниерните опити на Н. Райнов тя да бъде
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стилово легитимирана у нас, подвежда в изкушение по
собствената си „модна” естетическа линия дори такива автори,
чиято творческа рефлексия е твърде миметична.
Един от тях е Ст. Л. Костов, който изненадващо, в
съавторство с художника-декоратор С. Баджов, насочва
приблизително по същото време вниманието си към шевичните
орнаменти.274 Ориентацията на неговия съавтор-художник към
декоративната орнаментика, макар и професионално мотивирана,
удивлява със своята устойчивост. През 1927 г., вече отдавна
преподавател в декоративния отдел на Художествената академия,
С. Баджов печели трета награда в конкурс за проект на персийски
килим, обявен от килимарската фабрика на Борис... Персийски.275
Първа и втора награда в същия конкурс печели известният
художник Н. Кожухаров... А самата обява за конкурса (впрочем,
тази типографска практика към края на 20-те е вече твърде
последователно представена) е рамкирана като че ли с конкурсни
проекти за шевични или килимарски орнаменти...
За да не превръщаме обаче в специален акцент на разказа
си орнамента, видян в началото на века като проява на „найвисше естетическо преживяване” заради радикално изразената
чрез него „потребност от себеотчуждаване” (Selbstenäßerung)276,
както и за да не се налага използуването на множество
спецификаторски понятия като „ластар”, „палмета”, „нордическа
плетеница” и пр. за неговото описание, ще посочим единствено
самодостатъчната му същност на украса, изградена в повечето
случаи чрез закономерно възпроизводство на линеарни
конфигурации. Именно в тяхната априорна антимиметичност е
най-видимо изразена „абсолютната художествена воля”,
разбирана от В. Ворингер като „воля за форма” или волева
„потребност от стил”. В този смисъл естетическата наслада,
предизвикана от съзерцанието на орнаментална украса, е
хипертрофично „обективирано себенаслаждение” (В. Ворингер),
тъй като погасява страха от хаотичната неизброимост на формите
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чрез успокоително „себеотчуждаване” от този хаос, част от който
представлява и собствената непознаваемост на самия
съзерцател....
Подета от радикалния контрамиметизъм на авангарда,
доктриналната същност на линеарността твърде бързо „надмогва”
конкурентните експликанти на иконичната експресия и се
превръща в почти доминантна и лесно разпознаваема емблема на
съпротивата срещу натуризма. Халюцинозната синестезийност у
А. Рембо, например, така и не успява да оспори публично
узаконените репрезентативни „права” на линеарността, дори
независимо от това, че, както свидетелствува самият В.
Кандински, синестезията като способ за експресивно изразяване
анекдотично отеква в хабитуса на немските художници. На
въпроса, разказва той, „Как сте?” те отговарят „Ganz violet”, в
случай че се налага да евфемизират „тъжни обстоятелства”.277
Разбира се, представният резултат от смесването на осезанията
естествено се фразеологизира в браншовия сленг на онези, за
които „слушането на цвета” и „благоуханието на баграта”278
притежава екзистенциален смисъл, потвърден от опита.
Може би, съвсем не е случайно, че манифестните
идеолози на авангардизма са професионално изкушени от
познавателната директност на иконичното мислене. Може би, не
е случайно, че и у нас главните мисионери на авангарда виждат
света през линията и баграта или, по думите на С. Скитник,
казани за „крещящите” пейзажи на Б. Обрешков - „през
напрежението на линиите и пароксизма на багрите”.279 По
логиката на нашето предубеждение обаче – по-скоро през
линията, тенденциозността на чиято художествена употреба в
практиката на авангардната живопис е остро, дори шокиращо
осезаема. По повод на пейзажа дори на самия критик-художник
С. Скитник, констатирал линеарна полемика в пленерните
изображения на Б. Обрешков, друг един критик, професионално
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изкушен като архитект от „четката”, още в началото на 20-те
преценява, че в него „пространството е отречено от линията,
която е самата свръхпространствена”.280 Това своеобразие на
експресионистичната „поетика” е представено, според Ч.
Мутафов, и в платната на К. Щъркелов, чиито акварели той
оприличава на „цветен радирунг” (Radierung – офорт, графика), в
който „четката винаги поставя боята в щрихи, вместо петна...”281
Естествено, в разбирането на нашия всъщност найпроникновен художествен критик от 20-те и 30-те
„плоскостнолинеарният начин на рисуване”282 не представлява
единствено
експресионистична
експликативна
техника,
оспорваща изобразителните права на импресионистичния
поантилизъм. Независимо дори от натрапчивана видимост на
щриховата, почти графична фактура, постигната чрез линеарни
мазки, „плоскостнолинеарният начин на рисуване” той осмисля
като автономна стилова доктрина, като „нов и интересен път”,
узаконил „надмощието на декоративно-графичното срещу
живописното”283, с други думи – срещу изобразителния
миметизъм. И характерната за Ц. Лавренов серийна „щампа”,
приспособена от него за живопис с масло, и „първично
монументалният” наивизъм на И. Милев, и „стегнатият в
линеарен порядък” образ у Б. Георгиев284 са преценени от Ч.
Мутафов като „стилизирана схема”, осъществена в „чисто
линеарни подробности”.285
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Подобно на В. Ворингер, у когото ключово понятие за
осмислянето на геометрическия стил (източна орнаментална
украса, японизъм, Дипилон и пр.) е абстракцията, у Ч. Мутафов
ключово понятие, водещо към стиловото своеобразие на
експресионизма, е схематичността. И зачатието на изкуството
(В. Ворингер), и неговото „самоунищожение” (Ч. Мутафов) се
оказват в клещите на „линеарното” обяснение. Така,
херменевтичните подстъпи и към началата на изкуството, и към
неговата твърде късна експресионистична стилова хипостаза
биват снабдени с общ интерпретаторски код, чиято същност е
представена в общия стремеж към познание чрез редукция на
видимото многообразие от форми. Дали обективацията на
приватния ракурс към света, постигната чрез четивно
опростяване, т.е. чрез „отказ от всички финèси на своя стил”286,
произвежда концептуален наивизъм или безόбразно примитивна
грозота, е далеч по-маловажно от ярката познавателна тенденция,
която във връзка, например, с творчеството на И. Милев добива
облик на „визионерство”, сиреч - на нарочно тенденциозно
виждане...
Пристрастната апелативност на познавателната тенденция
(или познавателното визионерство) е онзи отправен мирогледен
репер, който се намира на подозрително равни отстояния и от
изкуство, и от декорация , и от реклама, и от мода...
Симптоматично в този смисъл е предвзето артистичното
понятийно „объркване” у Ч. Мутафов по повод жанровата
същност на плаката, провокирано от стиловия изоморфизъм на
времето: „Що е собствено плакат? Някакво изкуство? Живопис,
орнамент, декорация, тапет, реклама? Тъкмо всичко заедно и
нищо от всичко това.”287 Преценяваме като манифестен този
подранил, но проникновен семиотичен текст на Ч. Мутафов
върху „детето на улицата” заради особената метафорична
представителност на плаката спрямо урбанистичната същност на
художествения
авангард.
В
относително
сходство
с
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ориентационното предназначение на единната урбанистична
номерация, схематизмът на плакатното изображение е представен
като своеобразно „съкращение на нещата”288, като своего рода
варварски схематична абревиатура на градското битие, която,
подобно на експресионистичното стилово визионерство, на
рекламния апел, именно чрез линията грубо си проправя път с
лакти за вниманието ни.
Реторичното „объркване” на Ч. Мутафов, по логиката на
което жанровите своеобразия между плакат, реклама, мода,
дизайн, декорация и художество се оказват размити в публичната
рецепция на 20-те и 30-те, е една от онези „грешки”, обичайно
тълкувани като верни. Именно защото привидната логическа
грубост на тази жанрологическа „грешка” съответствува на
характерната за времето на „-изми”-те експликативна грубост,
крещяща знакова тенденциозност, варварски примитивен
пиктографизъм – все синоними на експресионистичната,
футуристичната и кубофутуристична радикална съпротива срещу
„стиловите финèси” на банализираното в плавни Хогартови
очертания миметично виждане за света.
И посегателствата върху разумния синтактичен праг на
стихова членимост (А. Балабанов, Н. Лилиев), и булевардният
пир на тоническия метър (Е. Багряна), и тенденциозновокативната монохромия (С. Скитник), и пиктографичният
схематизъм на екслибриса (Х. Тачев), и егоцентричната
парадоксалност на антиномията, лапсуса, изобщо – на резките
речеви фигури (Д. Подвързачов), са все такива „плесници на
обществения вкус”, които еднакво
„додекафонично” се
открояват сред „тоналната” хармония на миметичния стилов
регламент. Тяхната функционална изоморфия формира стиловата
хомогенност на социалната среда, чиято браншовата шаренúя
произвежда удивително единна представа за експликативна
уместност, за достатъчност на знаковото въздействие, за такава
норма на рецептивна приспособимост към неговата „нулева
степен”, (о)свидетелствуваща клинично висок праг на публична
чувствителност.
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Постоянно усещаният недостиг на експресивна мощ
повишава знаковия „шум”. Смисловите му „децибели”
неравностойно оспорват доминацията на индустриалноурбанистичната атоналност и заплашват да увеличават своята
сила до настъпването на... пандемична естетическа глухота. В
предвзето изострените очертания на подобен социален контекст
именно плакатната четивност се оказва единствена естетическа
„ваксина” срещу притъпените възприемателски сетива, както,
впрочем, иконичният редуктивизъм на пиктограмата е един от
твърде малкото разумни подстъпи към управлението на
нехомогенни маси в урбанистична среда.
Масовата
„жанрологическа” дезориентация е облекчена от жанровата
униформа на плакатния пиктографизъм, а линията се превръща в
негов благодатен и неизчерпаем „суровинен” ресурс. Такъв
експликативен регламент се оказва особено радушно приет от
общества, постоянно увлечени през началните десетилетия на ХХ
век в твърде шумни „забавления” като преврати, въстания,
революции и войни, сред чийто игрови хаос линията добива
приоритетен статут на указател, сочещ преки пътища към
остатъчните хуманистични надежди...
През този приблизително очертан период като че ли няма
друго експликативно средство, което, подобно на линията, да
съсредоточава върху себе си толкова силно концентрирано
тълкувателско внимание. Нито перспективата, нито баграта, нито
рамката (кадърът), нито фонът, нито едрият план, макар и
коментирани в общия ред на разсъжденията върху стила, не
успяват да оспорят експликативното първенство на линията в
стиловите представи на художествения авангард. И В.
Кандински, и К. Малевич289, и М. Метерлинк290 в чужбина, и С.
Скитник, и Г. Милев, и Ч. Мутафов у нас почти паралелно, въз
основа на изострено критическо усещане за доминантните
стилови изкушения, разбирани като представителни знаци на
мирогледните нагласи, като че ли преразказват догадките на А.
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К. Малевич. От кубизма к супрематизму. Новый живописный
реализм, П., 1916
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М. Метерлинк. Животът на пространството, С., 1928

Ригъл и В. Ворингер за екзистенциалния вопъл на човечеството
по изгубената хармония на хубавата епоха.
„Абстракция”, „схема”, „редукция”, „яснота” са
понятийните ключове към смисъла на стилистичните
разсъждения. Целият регистър от фигури на традиционната
геометрия пък – сетивен подстъп към плътно съдържащата се в
тези разсъждения драматична потребност от битиен порядък.
Дори да се абстрахираме (каква ирония!) от визуално
натрапчивия супрематистки геометризъм в квадрата на К.
Малевич, дори да заподозрем неговия автор в преднамерена
иконична маниерност и, обслужвайки скептицизма си, да се
обърнем към думите на художниците, ще видим, че и те са поскоро Евклидови понятия, отколкото забулени в хуманистка
обтекаемост категории.
Както показва една статия на Г. Църковски от средата на
30-те291, отношенията между геометрията и „веществената
действителност” са предмет на сериозно философско замисляне и
у нас по приблизително същото време. „Дали геометрията е
свързана с физичната форма на елементите..., с които има да
работи”292, каква е зависимостта между „сетивното познание и
геометрията”293 са все въпроси, свързани, според автора, с
„възможността да въплътяваме геометрията начертателно, т.е. в
образи...”294 С други думи, естественото изкушение да схващаме
геометрическите фигури като илюстрации на абстрактни
закономерни зависимости между реални предмети лежи в
основата на приватните геометрически представи и на
художници, и на писатели, и на рекламисти, и дори на найординерния потребител на нагледи, дръзнал да символизира чрез
начертания бита или пък битието си...
Амплификацията на фигури в „подранилия” роман на Ч.
Мутафов изгражда толкова системен паралелистичен ред, че
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„квадратът”, „кръгът”, „оста”, „зиг-загите”, „спиралите”,
„двойните паралелограми” (ромбоиди)295 „осъмват” (ранна
утрина)296 като речева геометрия на дилетантското битие, като
своего рода авангардно преосмисляне на традиционния
анимизъм. Не ни е известно по-директно проникновение в
пристрастието на експресионизма към плоскостнолинеарния стил
от един монохромен (сив) речеви пейзаж на Ч. Мутафов, в който
той, някак между другото, обсъжда липсата на перспектива (или
плоскостната проекция на предметите) като мощен стилов
подстъп към „новия живописен реализъм” (К. Малевич):
„Липсата на перспектива прави нещата еднакво близки, лишени
от взаимоотношения, и затова сякаш непосредно материални.”297
Само блаженото тогавашно незнание за бъдещите
хаптически технологии го удържа на крачка от досещането, че
линеарните схеми на битието са своеобразни репликатори на
реалност. И независимо от очевидното противоречие, по чиято
логика трудно бихме допуснали, че между обекта и неговата
иконична „абревиатура” е възможно да възникне естествена
референциална взаимообратимост, такова знаково „уравнение” е
по силите единствено на рекламата. Не защото тя произвежда
толкова ефективно симулирана реалност, каквато до дигиталния
бум се оказва по силите единствено на „апарата, който
едновременно говори и гледа”298, а просто защото, в сравнение с
останалите медийни практики, рекламата е най-гъвкавият
публичен резоньор, тя е най-адаптивна спрямо потребителските
стремежи и, същевременно, най-чувствителна към мирогледните
нагласи. Тя борави с най-четивните знаци и с тях „пише” найжеланите от публиката текстове. За да останем в обхвата на
темата за галошите, ще кажем, че и рекламите, посветени на този
предмет, когато той е бил във фокуса на индустриалния и
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потребителски интерес заради иновативността на материала си,
не правят изключение...
Не правят изключение не само от феноменалната
същност на рекламата, но и от стиловата експанзия на 20-те и 30те. Дори бегъл преглед на популярните тогава брандове галоши
би показал, че техният списък („Квадрат”, „Триъгълник”,
„Трапец” и пр.)299, съставен почти изцяло от Евклидови понятия,
е като че ли заимствуван или от манифестния трактат на В.
Кандински, където „квадратът”, „триъгълникът” и „трапецът” са
„равноправни граждани на духовната държава”, или от
експерименталния
роман
на
Ч.
Мутафов,
където
професионалният му ракурс на архитект априорно разпознава зад
същите фигури хабитуални нагласи, или от неговия текст,
посветен специално (за разлика от други стилови средства) на
„линията в изобразителното изкуство”, или пък, най-накрая, от
разсъжденията му върху апелативната енергия на плаката,
преосмислили традиционната геометрия едва ли не като
авангарден физиолог на битийните форми.
След като вече създадохме известна представа за
приблизителния смислов възход на „революционния” руски
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Разбира се, рекламираните марки галоши са повече. Сред тях личат
такива „негеометрични” конкуренти като „Корона”, „стояща над
всички”, за която вече стана дума, „Сфинкс”, „победителят на
галошите”, шведските „Tretorn” (три кули), американските „US” и пр.
Ако не фаворизираме марката „Сфинкс”, която по своето естествено
метонимично предразположение се схваща като негеометричен
синоним на геометричната хипотеза „пирамида”, и в останалите марки
се съдържа стремеж към почти плакатно-пиктографичен схематизъм,
облекчаващ „четенето”, разбирането, запомнянето, изобщо –
рецепцията. Извън този контекст не би следвало да се изолира дори
очевидно „негеометричната” марка „Бата”, тъй като паронимията
„бата/боти” не оставя никакво съмнение по повод ресурса на бранда да
се сдобие, както, впрочем, това става на практика, с плакатна
репрезентативност спрямо целия смислов клас „обувки”. Няма да
скрием непотвърденото си с типографски аргументи очакване, че все
някъде ще се натъкнем на изкусителния лапсус „Томаш Бόта”, за да
изпитаме една от големите „малки” радости на К. Гинзбург...

бранд „Триъгълник” до статута му на емблема, размиваща
границите между експорта на политически ценности чрез product
placement и престижни life style-модели, ще хвърлим поглед и
върху руско-шведския „joint venture” (наистина „съвместно
приключение”!) в не по-малко геометричния бранд „Трапец”.

(„Слово”, 6.09.1924)
В конкретния случай за естествения стопанския стремеж
към втвърдяване на референциалната заменимост между
промишлен предмет и неговия геометричен публичен образ
можем да съдим въз основа на няколко източника. Първият от тях
би ни отвел отново до споменатия вече конкурс „Трапец” за
„художествен плакат”, обявените награди в който за първо, второ
и трето място представляват съвсем не малките за 1933 г. суми от
10000, 7000 и 5000 лева. Освен в скъпо платената грижа за
изграждане на референциален стереотип, недвусмисленият
геометризъм на бранда може да бъде твърде буквално разчетен и
в една негова реклама.

(„Слово”, 1.12.1926)
Изградена в стереотипизирания жанров модел на диалога,
тя представя разговор между учител и ученик в час по геометрия
по повод на фигурата „трапец”, изрисувана, впрочем, и
обозначена математически съвсем прилежно върху изобразена
черна дъска: „Учителят: - Какво нещо е Трапец? Ученикът: - Найхубавите галоши се казват Трапец, г-н учителю!”
Макар и не толкова директно ориентирано към
самодостатъчния знаков ресурс на геометризма, но затова пък
оголващо патетична загриженост по охраната на неговия
операционален смисъл в своя полза, е едно страстно рекламно
предупреждение на „Трапец” за констатирани посегателства към
патентната чистота на бранда.

(„Слово”, 10.1924)

Изкушаваме се да цитираме публичния стопански вопъл
изцяло не толкова заради неговия сърцераздирателен патос, а
преди всичко заради статута му на исторически документ,
удостоверяващ устойчиво осмисления вече в началото на 20-те
стремеж към опазване на патентната и (особено важно!) знакова
„хигиена” на единната медийна среда. Подобни притеснения
обичайно съпровождат такива стопански теми, които
концентрират върху себе си широк интерес поради
съпътствуващия ги икономически ефект. Обстоятелството, че в
този случай санитарните грижи са насочени към геометричния
бранд, е само малка странична полза за нашето изложение, тъй
като високотиражният артикул300 съвсем естествено усвоява
особено актуални и престижни експликанти на пропагандното
намерение: „Съобщава ни се, че някои безскрупулни търговци на
галоши, когато клиентите са им искали галоши или шушони
Трапец, се опитвали да им продават за Трапец галоши или
шушони от други марки. Затова считаме за дълг да обърнем
вниманието на потребителите, че истинските руско-шведски
галоши Трапец носят само законно регистрираната марка. Други
пък, ползувайки се от лековерието на някои клиенти, уговаряли
последните, че уж и техните галоши и шушони били тъй добри
като галошите и шушоните Трапец, когато общоизвестен факт е,
че руско-шведските галоши и шушони Трапец по здравина,
трайност и елегантност стоят недосегаемо по-високо над всички
други галоши и шушони в света.”
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Никак не е случайно, че такъв тиражен продукт като галошите се
свързва с активността на стопански субекти с недвусмислена етническа
принадлежност като, например, „Аврам Мешулам и синове”... Бихме
добавили „много синове”, ако се съобразяваме с удивителната
нетолерантност на анекдотичната логика у Илф и Петров,
фразеологизирали за вечни времена конструкцията „синовете на
лейтенант Шмид”. По данни на едно съвсем скорошно изследване
еврейското представителство сред родния ни бизнес елит от 1929 г.,
1939 г. и 1945 г. е почти 50%. Само групата на германците, австрийците
и немско-говорещите швейцарци се доближава, макар и не особено
успешно, до тази статистическа стойност. Виж: М. Иванов, Г. Ганев.
Бизнес елитите на България 1912-1947 и 1989-2005, С., 2009, с. 22.

Най-накрая, не за да търсим някакъв таен
„супрематистки” смисъл в него, а за да допълним парадигмата на
стопанско-геометрическите понятия, еднакво комфортно вписани
и в естетическата доктрина на експресионизма, и в рекламисткия
иконичен регистър (нещо, подобно на „иконник”), ще споменем и
бранда „Квадрат”.

(„Слово”, 12.1929)
Единственият му медиен образ, с който разполагаме,
интригува с нарочната мултиплицираност на неиконичния (в този
случай) акцент, като прави възможни известни предположения за
стилова
зависимост
спрямо
онази
експресионистична
изобразителна норма, която чрез монотонно тиражиране на
плоскостнолинеарни елементи (например: илюстрацията „Майка”
на С. Скитник към Т. Траяновите „Български балади”) открива
нестандартен подстъп към класическата перспектива. Далеч посъществено своеобразие обаче намираме в редупликацията на
геометрическия смисъл чрез квадратната рамка на рекламното
каре. „Защитата на читателското възприятие” чрез графична
натурализация на смисъла, ако не е евристичен приоритет на
експресионизма, във всеки случай намира разточително
обоснованата си легитимност именно в неговата художествена

практика.
Именно страстното, екстатично преживяване на
комплекса от сетивни и културни въздействия трудно подлежи на
иконична демонстрация без посредството на линеарна
хипертрофия. Именно линеарният схематизъм, именно
абстракцията чрез закономерно възпроизводима линеарност
прави гарантирано възприемаеми, надеждно четивни емотивните
акценти в екстатично-експресивния образ. Именно в
експресионистичната употреба на линията се оказва зачената
тенденциозно-пропагандната апелативност на плаката и ...
рекламата на подстъпите към съвременната ú употреба.
Без подозрения за каквато и да е каузална зависимост
между тях, но с твърда предубеденост в общото им стилово
„изповедание”, ще представим два иконични аргумента към
тезата за стиловата хомогенност на средата, за онова неизбежно
стилово единство, произвело дискурсивна изометрия между
различните браншови идиолекти, които ние, обременени с
ценностни предубеждения, обичайно противопоставяме. Единият
ще бъде из областта на безспорно чистото изкуство, даже, ако се
съди по заглавието на драматическата поема „Die Heilige”
(„Светицата”, 1920) от Д. Караджов – на безплътно чистото
изкуство. Всъщност, имаме предвид по-скоро една нейна
страница, проектирана, подобно на останалите илюстрации в
неоткрития засега оригинал на поемата301 от видния австрийски
експресионист Оскар Кокошка.
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Виж: Р. Маринска. Димитър Караджов – личност и съдба (18851923), В: Музей на Гео Милев//geomilev.com/NP-14R.Marinska.html .

Вторият иконичен аргумент е из областта на презряната
(не)художествена реклама, която с трогателно отчаяние е взряна
в непостижимия за нея ценностен престиж на самодостатъчното
изкуство. Случаят обаче, който илюстрираме, е с реципрочен
ракурс и представя „унизеното” изкуство в неизбежността му да
търси съдействие от несъвършеното си, но агресивно дейно
подобие. Непосредствената социална и стилова обвързаност
между реклама и изкуство през 20-те и 30-те, довела до
размиване на техните доста рязко обособени дотогава
функционални периметри, заставя дори чистия „аполоновец”,
впоследствие „мироизкуственик” и „златорожец” С. Скитник да
признае естеството на кръвната им обвързаност и да формулира с
евфемистична благовидност очевидната днес истина, че „и
изкуството се нуждае от реклама”.302
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С. Скитник. Изкуство и реклама, В: Слово, 2.12.1929

„Недостойно” прибягва до рекламистка подкрепа в
конкретния случай „окопният” антивоенен роман на френския
писател Ролан Доржелес „Дървените кръстове” (1919 г.), който,
макар „отдавна преведен на български и покъртил много
български сърца”303, очевидно се нуждае в качеството си на
литературна основа на рекламирания филм от публично
тиражирано признание на художествените му достойнства. Дори
самият романист Р. Доржелес, впрочем – председател на
академията „Гонкур” от 1955 г., като че ли се „нуждае” от
рекламна подкрепа в началото на 30-те, за да се съизмери с
пацифисткия авторитет на Е. М. Ремарк и А. Барбюс. Найдиректно и откровено в случая обаче от рекламата се
„възползува” френският режисьор Реймон Бернар (син на
известния драматург Тристан Бернар), чийто едноименен филм
„Дървените кръстове” (1932 г.) предстои да бъде представен в
софийския кинотеатър „Капитол” през 1934 г. Няма да
обсъждаме
рекламното
въздействие,
„оказано”
върху
популярността на заетите във филма актьори Пиер Бланшар,
Шарл Ванел (изпълнил вече ролята на Жавер във филмовата
версия на „Клетниците”, също режисиран от Р. Бернар, и бъдещ
партньор на Ив Монтан във „Възнаграждение за страха”, 1953, на
„френския Хичкок” Анри-Жорж Клузо) и Габриел Габрио... И
така, макар и „по-силна суперпродукция от На западния фронт
нищо ново, по-възторжено проклятие против войната от Война и
мир на Толстой”304, филмът „Дървените кръстове” прибягва до
реклама...

303
304

В: Слово, 10.03.1934
В: Слово, 10.03.1934

(„Слово”, 10.03.1934)
И колкото и преднамерено да изглежда това, ще кажем, че
суперпродукцията „допуска” близостта тъкмо на такава реклама,
която поне би смекчила „дискредитиращия” ефект от този
„антинормативен” контакт чрез стилово легитимиран в
художествената практика способ. Актуалните днес понятийни
навици подсказват, че този способ е уместно да бъде назован
иконична редупликация на речевия смисъл. На него, впрочем,
разчита и Г. Милев, „рекламирайки” художествените принципи
на експресионизма чрез пристрастен избор на иконични
аргументи. Както, всъщност, постъпват професионалните
рекламисти на руските галоши „Триъгълник”, „турнали кръст
(независимо от априорната им богоборческа същност! – бел. П.
Ш.) на всички съмнения и колебания” по повод ценностното
йерархизиране на промишлените предметни регистри. Както
постъпват, най-накрая, колегите им, прегърнали „каузата” на
шевните машини „Dürkopp”:

(„Слово”, 09.1926)
Или пък онези от тях, които щедро пилеят пропагандистка дарба
в полза на гюмовете за мляко, предлагани от „Българско
земледелско дружество”:

(„Слово”, 22.02.1936)
Иконичната редупликация на смисъла (или, ако
използуваме предложеното ат А. А. Реформатски понятие „графична натурализация на смисъла”) е плакатен способ,
контаминирал
иконична
експресия
и
пропангандистка

тенденциозност. Стилов способ, заченат като че ли от двама
бащи, но по-скоро произведен от онзи неудържим порив към
себеизразяване, който съпровожда приватното поведение в среда
на масови урбанистични струпвания. Способ, който в равна
степен преставя експликативната обсесия, завладяла в началото
на века и увлечените в доктринални стилови полемики творци на
самодостатъчни художествени ценности, и тружениците на
индустриалния дизайн, воюващи за доминация на промишлено
нароените конкурентни брандове, и мисионерите на
професионалната реклама, започнали да осмислят уменията си
след Европейската война като оръжие за масово поразяване, а в
кризисните години между войните - и като ефективно средство за
потребителско, административно и, в крайна сметка, политическо
управление на масите. И отчетливо реалистичните спомени за
скорошния световен хаос, и изостреното предчувствие, че той
заплашва да се възпроизведе отново със страшна сила, и
текущото
усещане
за
социална
дезориентация
сред
урбанистичното стълпотворение, и мирогледната идиосинкразия,
произвеждана в контекста на антагонистични политически
доктрини, и дори, най-накрая, лабилността на потребителското
поведение, чийто естествен стремеж към консерватизъм е
подложен на изпитание от неизброимо множество конкурентни
брандове, почти независимо от опита им да систематизират
индустриалните излишъци, актуализират на нова сметка тезата на
В. Ворингер за предлогическата агорафобия. Актуализират,
покрай персоналния психорефлекс на безприютността,
проектиран върху поколението на символизма, и онзи
предлогически страх от хаоса на социалното пространство, който
може да бъде въдворен в познавателния порядък на приватното
възприятие само чрез редукция, чрез плакатно „опростяване”,
чрез плоскостнолинеарен абстрактен наглед.
В този смисъл експликативните форми (като четивни
схеми на затъмнената от социалния хаос жизнена логика)
надхвърлят обичайно вменяваната им идеологическа същност, за
да добият по-скоро познавателна стойност на надеждни
ориентационни репери. Без особено „притеснение” от своята
доктринална „нелоялност”, те шествуват като общоупотребими
емблеми в твърде широк употребителен периметър.

„Триъгълникът”, „трапецът” и „квадратът” с лекота подменят
своето поданство на „равноправни граждани на духовната
държава” (В. Кандински), за да се отъждествят с
наднационалната стопанската кауза на галошите. Същевременно,
и експресионистичната илюстрация на О. Кокошка към поемата
на Д. Караджов „Die Heilige”, и рекламисткия плакат за
антимилитаристичната суперпродукция „Дървените кръстове”, и
патентният „вопъл” на 50-годишната таблетка „Bаyer”, като че ли
независимо от своите частни пропангадистки интереси, хорово
апелират „Запомнете кръста!” Впрочем, почти така е
формулиран рекламният слоган на аспирина от Леверкузен,
разпознаваем по кръстообразното като в кръстословица (която
пък се появява като вестникарски жанр през 1917 г., а у нас – едва
в края на 30-те) пресичане на брандовото название върху всяка
таблетка.

(„Слово”, 1938, бр. 4809)
Дори родният „Родопирин”, конкурентен аналог на
световноизвестната таблетка, отпразнувала през 1938 г. своя
полувековен юбилей305, макар и увлечен в непосилно отстояване
305

Една таблетка празнува рожден ден. В: Слово, 26.05.1939

на антагонистични стопански интереси чрез тежкия знаков
арсенал на българския „Heimatkunst”306, използува перифраза на
същия слоган: „Запомнете надписа върху таблетките!”
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„Родно изкуство”, например, преосмисля в полза на своята доктрина
авангардисткото разбиране за примитива и чрез племенно-етническите
корективи, нанесени върху автентичния му „кристалинен” статут у А.
Ригъл („Stilfragen”, 1895) и В. Ворингер, усложнява ориентационните
подстъпи към доктрината на родния „Heimatkunst”... Имаме предвид
колебанията, обичайно съпътствуващи опитите за дефиниция на
стиловата принадлежност на автори като И. Милев, чиято кодирана
дори в мазката страст към линеарността често бива забулвана в
церемониален пиетет към племенната идиличност на техните
изображения. Линеарността у И. Милев често е осмисляна като проява
на присъщия му наивистичен монументализъм. Ако са представени
обаче изображения на чужди пейзажи, както това се случва на
последната изложба на С. Скитник „Скици и впечатления от Гърция”,
как „примитивизмът” в експресионистичната нагласа на твореца би се
съгласувал с традиционния пиетет към цивилизационния фундамент на
Европа, без оправдателното присъствие на родна следа в натурата?
Справка у самия С. Скитник, който в интервю пред „Лик” предоставя
своеобразен речеви „превод” на изобразителската си мотивация, хвърля
известна светлина върху този въпрос: „През ноемврий там има малко
слънце. Небето? Морето? Аз почти не видях гъстата синина на гръцкото
небе и море. Имахме мокри сиви дни. И въпреки това, очарованието от
това голямо гробище на минала култура, безсмъртни мъртъвци всеки
ден се повишаваше. Тая исторична и художествена наситеност на всяко
парче земя създава една специфична интрига към пейзажа...атмосфера,
която е неразделна дори от оголените обгорели хълмове, от сякаш
недораслите крайморски борове и сгърчени храсти. Оттук идва
лакомството у художника – да се справи бързо, бързо с тия сложни
внушения от природа, легенда, история, да ги нанесе на платното. (...)
...връзката между земята на Гърция и тия каменни късове на безглави,
безръки богове, богини и простосмъртни...” (При нашите художници.
Сирак Скитник. В: Лик, 3.04.1935) Без утешителните оправдания на
родния племенен коректив, тълкувателската представа за гръцките
пейзажи на С. Скитник като че ли би била склонна да признае техния
стилов експресионизъм, особено с подкрепата на метафоричното,
експресивно авторско пояснение...

(„Слово”, 1939 г.)
Независимо обаче върху какъв конкретен експликант ще
попадне стиловият избор, неговата мирогледна общовалидност
спрямо контекста на времето създава, къде по-видими, къде потрудно четивни, хомологични редове. Макар и отдавна осмислен
в академическите традиции на хуманитаристиката, ще
припомним основния познавателен принос на историческата
стилистика. Образно казано, той като че ли се самоосмисля в
„саможертвата” си пред „олтара” на функционализма, чиято
епистемологична доктрина е озарена от трудно постижимата за
19-ти век вяра, че не формалните, а именно трудно
разпознаваемите функционални подобия изграждат онези
реминисцентни редове, които една интегративна стилистика би
преценила като единствено достоен обект на своето изследване.
Стиловата ориентация на 20-те и 30-те към иконичния
универсализъм на плакатната пиктограма, чиято крещяща
знакова тенденция издава експресионистичен произход,
дефинира граничната му същност: между политическия апел и
киноафиша, между идеите за социално управление и
художествения авангард, между политическата пропаганда и
рекламата, т.е. в средоточието на глобалната пропагандна

агресия, където се оказва стилово фокусиран изобщо ясно
очертаващият се публичен вкус към функционално адаптивни
медийни редакции на доскоро легитимната „доиндустриална”
стилова норма.
3.7 Литературно-техническа комбинация: „Първата любов”
на Хенри Форд и „Двата любовни романа” на Херман Гьоринг
По всяка вероятност именно с „Българан” от началото на
века, ако бъде пренебрегнат, разбира се, епизодичният опит на
Алеко като идеолог на „Весела България” да се самопортретува
преди това в „Страст”, би следвало да се свързва тенденцията към
естетизация на литературното задкулисие. Биографическият
живот на твореца като че ли започва да се сдобива с ценностно
„самомнение” и проявява метонимична склонност да усвоява
литературността на творенията му, като създава предпоставки за
неразчленимост, аморфност или за такъв неестетически в
същността си медиен „синкретизъм” на публичната рецепция,
който е по-скоро задължен като мирогледен резултат на
урбанистичната потребност от приватни сензации.
Българановци твърде смело и самомнително захранват
глада на обществото за „звездни” разкази чрез естетски
приспособени модификации на своите лични биографии, чрез
писма от странство, изобилните „физиологически” детайли в
които като че ли многократно надмогват буквалността на иначе
нискоразредния си битовизъм само заради метонимичното
родство с антологичната слава на произносителя си. Дори „тихи”
и елегични поети на „безутешната тъга” като Н. Лилиев и Д.
Дебелянов са въвлечени от браншовия стереотип на „Звено” в
колективно производство на дискредитиращи стихотворни
образци с анахроничен натуралистки привкус. Дори
безпристрастността на Темида, както сочи случаят „Яворов”, се
оказва безпомощна отчетливо да отмери безусловните понятийни
граници на литературоведски клишета като „живот” и
„творчество”.

Биографическите Яворов и Лора (Лаура, Лавър,
Дафина307) се оказват възпроизведени в „Завещание”-то на поета,
в неговия последен текст, именно като явор и дафина, така както
вегетативно-анимистичната част от първата значима поема на
Яворов „Калиопа” сме склонни да осмисляме, въпреки
съпротивата на разума, като проникновено предизвестие на
трагичния „романов” епилог. Убедителна за обществото яснота в
този случай не успява да провокира дори едновременната
юридическа и литературна компетентност на близкия му приятел
В. Василев, комуто поетът завещава архива си, т.е. –
„нетехническите”, по думите на Аристотел, аргументи за
неговата невинност.
Красноречив медиен резултат, фиксирал митологичния
синкретизъм на публичната представа, трайно обречена занапред
на вечно интерпретативно колебание между биографически
живот и литературна фикция, е „Романът на Яворов”. Тази първа
и най-мощна интерпретаторска реконструкция на удивително
хомогенния сюжет „Яворов”, освен че се сдобива без съд с
патентни права върху изобразителната достоверност, автентично
разказвайки ненаписания всъщност от самия поет „роман на
лирúка”, трайно извежда биографическия човек на публичната
„артистна” сцена, за да погаси потребността от репортажни
наративи за него като за излъчена звезда на формиращия се
единен медиен „небосклон”. 308
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Виж: М. Кремен. Романът на Яворов, ч.1, С., 1970, с. 396
Тъкмо естественото рецептивно предразположение към
персонифицирани разкази, интуитивно напипано у нас от медийната
практика от началото на ХХ век, включва в своя арсенал и авангардният
PR в наше време. Повсеместната американизация насъвременните
политически кампании е разчетена, според М. Петров, върху подмяна на
големия програмен партиен наратив с драматургията на приватния
разказ, чиято медийна „топлота”, излъчвана от себеподобни герои,
провокира мощни идентификационни импулси. Виж: М. Петров.
Персоналният имидж. Гносеологически и социално-психологически
фактори при възприемането на имиджа, В: Пъблик рилейшънс. Медии.
Реклама, С., 2004, с. 16-21.
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Впрочем, и самата Лора, свързана трайно в масовите
представи от края на първото десетилетие на века по-скоро с
призовото си участие в един от първите столични конкурси за
красота, отколкото със самоценно пристрастие към красотата
като естетическа категория309, прибавя допълнителна репортажна
убедителност към медийно конструирания блясък на Яворовия
„роман”.
Надзаконовата публичната мълва пък безмилостно
формулира по повод „слугата” на закона Г. П. Стаматов такова
литературно-биографическо „уравнение”, по силата на което той
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Лора може, според М. Кремен, да се „похвали” с лирическо
присъствие в „текущата литературна антология”, каквато всъщност е сп.
„Мисъл”. Там тя публикува в кн. 8 от 1906 г., „само няколко страници
зад Яворовото стихотворение Стон”, идилията или, както е прието да
бъдат жарово доуточнявани идилическите текстове на Й. Шлаф и П.
Тодоров, стихотворението в проза „Елú”. Подписано с псевдонима
Дафина, без проникновеното етимологическо свидетелство на М.
Кремен (Лора-Лаура-Лавър-Дафина) най-вероятно не бихме отчели
идилията като литературен и биографичен факт, свързан именно с
подгласничката на един от първите конкурси за красота Лора. М.
Кремен чете биографично идилията „Ели”, старата ела в която била
Екатерина Каравелова, плашливата шушулка (шишарка) – Виола, а
смелата – самата Лора. (М. Кремен. Романът на Яворов, ч.1, С., 1970, с.
396-399) Типографското съседство между „Стон” и „Ели” ни заставя да
го мислим като предзнаменование за все още предстоящия фамилнолюбовен триъгълник „Тодорови-Крачолови-Каравелови”, не на
последно място, дори затова, че Лора като че ли се врязва с агресията на
литературен таран в полезрението на Яворов именно чрез
емблематичния за Тодорови жанр на идилията. Настоявайки върху
„правата” на Лора като литературен човек, М. Кремен припомня и други
нейни публикации, систематично отбелязани за пръв път в некролога ú
в сп. „Смях”. Независимо от крещящата ирония, произведена от
медийния вестникарски контекст (или тъкмо затова!), недвусмислено
разпознаваемият фатализъм в заглавието на нейната, спомената като
последна публикувана работа „Кошмар” (Съвременна мисъл,
30.10.1911), самонаблюдателно доуточнява публичната представа за
конкурентния литературно-любовен сюжет „Яворов/ Лора” като за
сюжет, наративно разгърнат между идилията и кошмара.

е преценяван едновременно и като „прокурор в съда”, и като
„прокурор и в литературата”, без да личи каквото и да е
стъписване пред все още валидната Хорациево-Пушкинова норма
за достоен монумент на поета да бъдат смятани преди всичко
неговите (по Вазов, „мойте”) песни.
Класическият ореол около академичната слава на А.
Балабанов, например, се оказва публично затиснат от
пропагандистките усилия на А. Божинов, създал такъв
иконографски образ на професора, в който познаваческият му
пиетет към античността попада във вечен и нездравословен
одисеевски плен на популярните брандове „Прошек” и
„Томасян”310.
Впрочем, тъкмо А. Балабанов е професорът, трайно
свързал името си с известното рекламно лице на папироси
„Томасян” – „българина с чудовищна памет” Марин
Карадимитров311, който, както гласи рекламата, „има винаги
будна и свежа памет, защото пуши само папиросите Томасян”.
Връзката между двамата е епизодична. Тя се изчерпва с
това, че А. Балабанов среща М. Карадимитров в Казанлък, където
„ейдетикът”312 представял публично способностите си, и,
мотивиран от мощно евристично осенение, спонтанно кани
феномена в София. Там той е представен на проф. С. Казанджиев,
след което е „удостоен” с изследване в психологическата
лаборатория на Софийския университет... И в този случай
сляпата случайност прави закономерен избор, като посяга не към
кого да е, а към най-подходящия, именно към проф. А. Балабанов
– прототипа на онзи, създаден от А. Божинов, почти
иконографски тиражиран образ, който е по-основателно да
преценим не толкова като одиозно преклонение пред
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познаваческия езотеризъм на класическата филология, колкото
като трезвенически плакат, предназначен за борбата срещу
алкохолизма и тютюнопушенето.
Третата, не по-малко пагубна и греховна страст,
споделена в среда на колективна бохемска безотговорност и от А.
Балабанов, е всъщност най-питателното удовлетворение на
ненаситния медиен глад за звездни сензации. Първият опит на
професора-версификатор за хазартна спекула с все още
табуирания за публична артикулация предмет датира от 1906 г.,
когато в своята стихотворна „Автобиография”, пионерски
експериментирала
свръхкраткия
1-стъпен
ямб,
твърде
предизвикателно експериментира и възможните екзистенциални
последствия от медийно обобществения флирт. Макар да не са ни
известни потвърждения от други коментатори, смятаме, че
вокативната конструкция у А. Балабанов „Дете, недей...” е
преднамерена алюзия с началото на цикъла „Теменуги” от Д.
Габе, публикуван през 1905 г. в „Мисъл”, и отвежда по-скоро към
невръстната и красива авторка, нежели към нейния литературен
дебют... Това допускане, според нас, е потвърдено от маниерната
физическа заплаха „...недей/, че пак/ даяк/ ще те/ огрей”, която,
ако се съди по известната „Закана” на „другата половина от
цялото” – Елин Пелин, е свенлив браншови евфемизъм,
приемливо преназоваващ табуирания предмет на любовното
желание с традиционно допустима насилствена саморазправа.
Или пък, както предлага В. поп Анастасов – Пепо, с
неограничения смислов обхват на фигурата „говорещо мълчание”
(σιγώντα λέγειν): „Но гоним ний и друго нещо даже/, което тук не
може да се каже.”
Както е известно, красивата поетеса някак си избягва
професорската заплаха на А. Балабанов, но, както също е не помалко известно, не успява да се домогне до окончателна
„резистентност”
спрямо
сатанинскrтe
изкушения
на
професорския еротикон изобщо... Свръх това, впоследствие
нейните амбиции в полонистиката се оказват медийно
орнаментирани чрез паралелен семеен флирт със звездната
фамилия Каспрович, доразнообразен от поредната млада поетеса
Лиза Белчева.

Самата тя пък, освен че предизвиква разбираем салонен
гняв у своята именита съфамилница Мара Белчева, в резултат на
което скоропостижно се сдобива с разпознавателния колористки
псевдоним Багряна, предлага и респектиращо авторитетна
лирическа формулировка на светкавичните медийни сраствания
между „живот” и „творчество”, публикувана във „Вестник на
жената” на Х. Чолчев, макар и само като... „Тройка” („И тръгва с
тях. И бавно трима/ вървят в здрачената алея./ Но в двете тях
гори незримо/ въпросът: мене или нея?”)… Бащата, набързо
потиснал съдбовното предопределение на своя патерналистичен
псевдоним, дава светкавичен, макар непоискан, но безсрамно
конкретен, също вестникарски отговор на този екзистенциален
въпрос: „А той върви и, уж случайно/, току побутва им ръцете/ и
като тях си мисли тайно:/ И двете, милички, и двете.”
Що се отнася до предстоящата звездна съдба на уязвената
в Подвързачовите „отговори” млада поетеса, трябва да споменем,
поне заради фигурата, че такъв бъдещ резултат като „Звезда на
моряка” (1931) създава усещането за ранно медийно
предчувствие още през 1925 г. в сп. „Кинозвезда”, където
изгряващата литературна слава на Е. Багряна е привлечена в
рекламна помощ на киноразпространението... Споменатата вече
от Х. Бръзицов „грешка на века” (типографският лапсус „сто
куверта” - „сто курвета”) е всъщност техническо недоразумение,
предизвикано от „гъмжащите с грешки печатарски шпалти”. То
като че ли удовлетворява обаче чрез своята скандальозна
популярност тъкмо такова публично очакване за приватни
сензации, което обозначава устойчив медиен стереотип,
легитимирал технологичното превъзходство на вестника над
традиционен посредник като слуховете.
Не много по-рано от трагичната за Яворов 1914-та,
родила „неговия” медиен роман, през 1910 г., „новата” страст на
публиката към репортажно потвърдени приватни сензации се
оказва, както вече бе споменато, блестящо удостоверена чрез
масирани медийни разкази (за „Русенската кървава сватба”,
„кървавата баня” или „Злокобната любов между Саафет и
Юрдан”). Макар че този пореден порив на фолклорното медийно
реагиране произвежда традиционни лиро-епически „отзиви”, те
остават за пръв път някак затъмнени от жанрови продукти на

екстрения публичен обмен като телеграми, фоторепортажи,
илюстровани картички, журналистически коментари и пр., които
също позволяват сладостното катарзисно състояние да бъде
възпроизвеждано по личен избор, но, свръх това, орнаментират
публичното изживяване с особено усещане за висока скорост и
„екипна” едновременност на колективното превъплъщение, за
нагледно потвърдена автентичност на разказа, за нов тип
информационно упование, снабдило медийната картина с
априорна достоверност.
Именно в контекста на такъв публичен регламент
медийно обобществените проекции на литературното задкулисие
като че пренасят стройния жанров и стилов порядък на
литературата в паралелната практика на нейното медийно
подобие, което пък, от своя страна, дисциплинира
предоставените жанрови „заготовки” чрез редукция до
разпознаваеми схеми и, същевременно, прагматизира и
телеологизира речта. Според уместното наблюдение на В. Б.
Шкловски, започнал в средата на 20-те изследване върху
„журналните” жанрове, този процес на медийна стилова
адаптация протича в посока към „изчерпващото изказване”.
Жанровата и стилова колаборация между журнализъм и
литература, неизбежно произведена на практика изключително от
литератори, ражда „кентаврически” формални и функционални
сраствания. Ще илюстрираме проникването чрез сатанинско
рекламно посегателство върху сакралния ботевски, както казва
М. Неделчев, „текст-субстрат” на цялата последваща родна
литература.

(„Слово”, бр. 1850 от 1928 г.)
Легендарният Ботев 8-сричник (3+5) от „Хайдути” („Кой
не знай Чавдар войвода,/ кой не е слушал за него?”), макар и
подложен на известно метрическо модифициране, е лесно
разпознаваем в рекламния апел (Кой не познава великия
композитор, безсмъртния музикант-пианист Шопен? Кой не е
слушал [него]вите валсове, ноктюрни, полонези, неговата прочута
marche funèbre?) Единствено културната съизмеримост между
фигурите на родния Ботев и все още неподеления полскофренски Шопен неутрализират бурлесковото усещане за
механична съставеност на екстраполацията, макар любимите на
двамата велики – Венета и Жорж Санд – да се оказват обичани по
повелите на различни етностереотипи. Венета Ботева заема в
сърцето на своя велик любим едва второ място след Отечеството
по подобие на хипотетичната си художествена проекция („Запей
или млъкни, махни се!”). Имението на Жорж Санд се оказва
последно отечество за великия композитор. Макар че пък

романтическото пристрастие към темата за смъртта и у Шопен
(„Marche funèbre”), и у Ботев („хладен гроб сладка почивка”)
донякъде легитимира реминисцентната рекламна употреба.
Споменаваме любимите, разбира се, съвсем не самоцелно, тъй
като рекламирано чрез ботевска фразеологична конструкция е
именно филмовото заглавие „Любовта на Шопена”. Рекламата
съдържа интересна обособена част, която освен мотивационното
си предназначение изпълнява и функция на социологическа
рекапитулация на зрителските интереси, на масовите упования в
изкуството: „Искате ли да надникнете в една интимна страница
на неговия живот, в неговата единствена велика любов, която го е
подтиквала към творчество, към слава, към безсмъртие, вижте
филма...” Ако трябва да конструираме ключ към смисъла на този
апел, без съмнение бихме подбрали думите „надникнете”,
„интимна” и „любов”.
Всъщност, механиката на медийните жанрови редукции е
най-ясно оголена в рекламния анонс, който демонстрира
оптималното съотношение между „суровинни” жанрови модуси в
образцовия контаминативен резултат: известна личност (звездна
документалност), покъртителна любовна драма (образцов
катарзис), нестандартен ракурс (анекдотична, т.е. тайна досега
сензация). Друг един филм, представен у нас през 1934 г. в кинотеатър „Глория палас” – „Романът на една нощ” (реж. Карл Бьозе,
с участието на Лиана Хайдт и Густав Дизел), е рекламно
анонсиран с още по-отчетлива жанрова дефинитивност,
разкриваща откровената идиосинкразия на възприемателските
нагласи: „Един филм, който ще задоволи потребността ви от
романтизъм, сензация и сантиментални преживелици.”313
Медийното сродяване между сензационна новина и хармоничен
сюжетен хомеостат може сравнително безспорно да бъде
назовано документална приказка или репортажна мелодрама.
Масовият рецептивен пиетет към този контаминативен,
„кентаврически” жанр през 20-те и 30-те поразява с широтата на
своя обхват – от Шърли Темпъл и британския „Индиана Джоунс”
полк. Лоурънс Арабски (защитил, впрочем, като археолог
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докторска дисертация върху средновековната църковна утвар) до
младия „царствен татко” Борис III, от Й. Пилсудски, К. Ататюрк,
Й. Сталин, Б. Мусолини, А. Хитлер и Г. Распутин до Ф. Шаляпин
и Тито Скипа. Сред цялата твърде схематична и далеч не
представителна поредица от имена, всяко от които може да бъде
преценено и като заглавие на популярна документална приказка
от периода между войните, особено се отличават две
репортажни мелодрами.
Едната от тях е известна като „Двата любовни романа на
генерал Гьоринг” и представлява такъв наративен подстъп към
политическата картина в Германия от 1935 г., какъвто би могъл
да предложи вестник с красноречиво име като „Пари соар”.

(„Слово”, 18.03.1935)
Вероятно заради героическата изобразителна презумпция,
смелият авиатор е представен с цели два любовни романа, начало
на първия от които дава образцово романтически-легендарно
сюжетно решение. Нашият Герой „...една вечер, през октомврий
1919 г., загубил пътя си и е бил принуден да кацне в едно
шведско езеро. След дълги усилия пилотът сполучил да излезе на
брега. Изтощен, той помолил срещнатите селяни да го заведат в

някоя къща да пренощува. Групата открила скоро замъка
Рохкелстад, великолепно имение, напомнящо легендарен замък.
Тоя замък бил обитаван от някой си барон Роз, неговата съпруга
и една млада и красива сродница, която се била развела наскоро.
Пилотът, паднал от небето, бил приет любезно, настанен найгрижливо...”… И, както се досещате, свързан впоследствие с
красивата шведка Карин в щастлив брак.
И понеже и щастието никога не идва самό, щастливият
брак на небесния герой е последван от възходяща политическа
кариера. Като председател на Райхстага обаче, през 1931 г., той
(заедно с читателите, разбира се) преживява драматичен обрат на
застигналото го приказно щастие. По време на едно от
заседанията получава съобщение, че жена му умира в Рохкелстад.
Спешно отлита към нея, но... я заварва мъртва. Следва кратък
разказ за кощунствени, политически мотивирани шведски
посегателства върху скромния гроб на любимата покойница,
култът на героичния любовник към която, подобен на
неоромантическия култ към мъртвата любима314, го заставя да
пренесе останките ú в Германия и да ги положи в специално
изграден за нея мавзолей в северната част на Берлин.
„След като взел решение да остане вдовец, към края на
1933 г. ген. Гьоринг се запознал с една прелестна” и, ако се съди
по името ú, слънчева г-ца Зонеман, артистка „в първия театър на
Мюнхен”, където участвувала в много успешно представление на
Гьотевия „Фауст”. (Животът (ни) предлага плътната си
романтична схема, от чиито железни прегръдки измъкване няма –
и за персонажите, и за публиката?!) Запознанството между
двамата сложило началото на втория любовен роман на
романтичния герой в новия му политически статут - вече на
министър-председател. Натрапчивият медиен стремеж към
функцията на чудесните случайности като традиционна
мелодраматична повествователна мотивировка е хипертрофично
оголена чрез графична редупликация: „После те се срещали доста
често, и винаги случайно, и г-ца Зонеман била назначена в
берлинския държавен театър.” Нарочната разредка превръща
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безусловната случайност, нережисираност на любовните срещи в
особено значимо конструктивно обстоятелство, което звучи
същевременно и като повествователно-политическо оправдание
заради неизбежната аналогия между случайността, по чиято
логика мъртвата г-жа Карин Гьоринг е положена в чудесно
появил се, специално предназначен за нея мавзолей, и винаги
случайните уж срещи между героичния вдовец и г-ца Зонеман,
заменили нейното мюнхенско артистично назначение с
берлинско.
Неутрализацията обаче на корупционни, както бихме се
изразили днес, обстоятелства чрез приказни сюжетни техники
създава несравнимо по-скромен публичен дивидент от
задължителния хармоничен финал на сюжетния хомеостат:
„Ония, които познават отблизо артистката, твърдят, че тя е много
влюбена в пруския пръв министър. От друга страна, и той
отвръща със същите чувства и трябва предварително да се
заключи, че бракът им ще бъде щастлив.” Медийната употреба на
такава приказна техника като окончателното възстановяване на
загубената
изходна
хармония
погубва,
на
практика,
мелодраматичната невинност, за да я преобрази в романтична
политическа утопия, сляпото европейско упование пред
лелеяната реалност на която е разбираемо в контекста на всеобщо
предчувствие за война. Традиционно-колективно изживяваното
приказно щастие, обичайно споделяно от добронамерения и
мъдър цар, възстановил порядъка, намира своя вълшебноприказен аналог в документалния мелодраматичен финал с
неизменна празнична трапеза: „Генерал Гьоринг щял да има за
шафери министъра без портфейл Керл и самия Хитлер.”
Най-накрая,
освен
преизказното
наклонение,
предизвикано от мощния рефлекс на традиционния приказен
жанров стереотип, е редно да споменем и едно, вероятно,
интуитивно налучкано функционално подобие между приказноавантюрната сюжетна схема и нарочно обособените лийдове в
репортажната или, по-точно, документална мелодрама. В нея са
графично обособени следните събитийни ориентири: 1.
Събитията през 1918 г.; 2. Замъкът Рохкелстад; 2. Ранèн и беглец;
3. Председател на Райхстага; 4. Вторият любовен роман; 5. Много
влюбена. Не е необходимо кой знае какво херменевтично

проникновение, за да забележим, че в поредицата от вътрешни
параграфи-заглавия, чиято „прелъстителна” (К. Протохристова)
функция отдавна е осмислена и широко прилагана в медийната
практика, личат контаминативни следи от сюжетните схеми и на
авантюрно-плутовския роман, и на рицарския роман, и, разбира
се, на вълшебната приказка. Специфичният медиен резултат се
дължи на функционално оправданата повествователна редукция,
която обаче в никакъв случай не произтича за сметка на
„задължителната” сензационност, както и на случайността, без
съдействието на която удивителната изненада не би била
възможна.
Медийната жанрова редукция, която работно определяме
като документална мелодрама, е, може би, един от реалните
подстъпи към „лекото” писане, тъкмо защото набързо и
схематично пробягва примамливия път на либералното life styleизкушение по достъпните чудеса, като създава емблематично
препоръчителни, лесно разпознаваеми и бързо възприемаеми
съкращения, абревиатури на желаното битие. Дали тази страст по
малко вероятното и, по-скоро, статистически непостижимо
сбъдване на сензационното щастие не е хармонирана системно с
бума на лотарийните игри през 20-те и 30-те като метафора на
кризисното изкушение по сензационното, но илюзорно достъпно
богатство? През този период няма браншово сдружение, от
дружеството на архитектите, та чак (а, може би, именно!) до
дружеството на журналистите, което да не е сложило
подозрителна хазартна сянка върху идеалната си кауза, винаги – с
нестопанска цел, както понякога сме склонни от благоприличие
да евфемизираме отчаяния стремеж към бърза и лека печалба...
За разлика от медийно конструираните любовни романи
на Х. Гьоринг, втората документална мелодрама, която
преценяваме като твърде представителна спрямо епохата на
„новата предметност”, е същинска „литературно-техническа
комбинация”. Независимо че е разказана от априорния „техно”човек Х. Форд, чието име е една от общоупотребимите метафори
на модерната индустрия от началото на ХХ век, тя същевременно
е стабилно устремена и към полето на литературността.
Дискурсивната ú прилика с литературно конструиран разказ е
задължена далеч не само на фино усвоения жанров регламент

„short story”, зад чиято мирогледна стабилност по
северноамериканските ширини сме склонни да съзираме
весдесъщата сянка на О,Хенри. Не на последно място, ловкият
паралелизъм, както, разбира се, и елегантното затваряне на
повествователната парабола, издаващо реторически опит у
разказвача, извеждат автобиографичния разказ на легендарния
индустриалец извън обхвата на документалното.
Но най-същественото обстоятелство, което мотивира
подобно впечатление, е свързано със специфичния медиен
профил на в. „Лик”, където разказът попада с редакторското
съдействие съвсем не на стопански заинтригувани автомобилни
търговци, разбираемо неравнодушни към реклама чрез
литература, а именно на литераторите Г. Цанев, С. Минков и Е.
Коралов. Всъщност, в състава на редколегията най-показателно е
името на С. Минков, наредил се като автор на „Автомати” още в
началото на 30-те сред литературните „изобретатели” на
„кентаврически” човеко-машини, чийто относително съвременен
„патент”, принадлежащ на Е. Т. А. Хофман („Автомати”, 1814), е
модерно преосмислен у К. Чапек в края на второто десетилетие
на ХХ век. У нас, почти по същото време, това прави Ч. Мутафов.
Разбира се, разказаната от Х. Форд история не е
„технически разказ” в онзи смисъл, който жанрово би я поставил
в представения реминисцентен ред. Същевременно обаче
„Първата любов на Форд” се вписва в мирогледната ориентация
на
„техническия
разказ”,
скъсяваща
традиционно
непреодолимите отстояния между „прозата” на техновсекидневието и „поезията” на екстатичното любовно
преживяване чрез нравствено преосмисляне на историята,
подобно на притчов екзамплум. Ето и самият разказ:
Хенри Форд, прочутият американски строител на
автомобили, големият организатор-индустриалец, беше отишъл
в Манчестър да посети най-голямата си фабрика в Европа.
Очакваха го да дойде в Лондон, но понеже се отнасяше до
толкова интересен човек, струваше си труда да отидем да го
посрещнем. Намерихме го вече обграден от английските
вестникари, от които се защитаваше с добродушното си
остроумие.

-Историята на моята първа любов? – отговори ни той,
като ни гледаше със своите смеещи се очи. – Само тя ни
липсваше! Вие искате да ви разкажа най-хубавото в живота си.
Но тая заран аз съм в добро настроение и, извън това, нашата
първа любов е нашата най-дълбока проява на вяра, проява, в
която човек се открива напълно. И тъй, ето ви моята история.
Син съм на богат земеделец и съм роден в Дирборн, в
Мичиган, дето направих първите си опити на механик. На
двадесетгодишна възраст там видях за пръв път един парен
локомотив, който ме запали от въодушевление и ми вдъхна
първата мисъл за създаването на една автомобилна кола за
общо употребление. На седемнадесетгодишна възраст, вече
опитен механик, създадох в бащиния си чифлик една малка
работилница и намислих да построя първата си машина. И на
същата ми възраст, на 2-ри април, моята първа машина излезе с
пухтене от работилницата.
Беше парна машина и се движеше, но ви уверявам, че не
беше удобно да се седи върху един казан. Подобен на някакво
адско божество, аз се движех по селския лош път, обгърнат от
пушек и от ужасен трясък. На всеки стотина крачки трябваше
да спирам и селяните, като ме виждаха така опушен и
запъхтян, смееха се и поклащаха глави. Наоколо знаеха вече, че
исках да подаря на човечеството удобна, приятна и бърза кола.
Тъкмо тоя ден, на 2-ри април, както всяка година, се бяха
завърнали в нашия край ония бъбриви врабчета, които наричаме
боболинки, понеже когато запеят, те издават точно следните
звукове: „боболинк, боболинк”.
Обграден от радостното чуруликане на врабчетата, аз
почувствувах, не зная защо, сърцето си ободрено и не исках да
отстъпя. Но на третата миля отпуснах ръце. Черната кола се
бе спряла насред пътя и не намирах начин да я подкарам.
Минувачите не смятаха за нужно дори да ми подадат ръката си
– за тях моето създание отдавна бе погребано в смешното.
Врабчетата ме утешаваха със своето „боболинк”. Признавам,
че в оня миг, останал сам сред пътя, пред мрачната машина,
подобна на погребална кола, аз изпитах горчивото съмнение към
бъдещето си на строител на автомобили. Неочаквано един весел
глас ми извика зад гърба: „Never gip up! May help you Mr. Ford?”

Беше една моя позната, моя съвръстница и дъщеря на наш
съсед. И преди още да бях ú отвърнал, тя си хвърли палтото и се
постави на мое разположение като прислужник-механик. Кой би
могъл да отблъсне подобна сърдечна помощ? След половин час
машината, пухтейки, се задвижи отново, но лицето, ръцете и
дрехите на моята прислужничка бяха съвършено черни.
Ще се учудите ли, като ви кажа, че почувствувах
сърцето си запалено от тоя „боболинк”, по-ободрителен от
всички други? Never gip up! (Не отстъпвай!) – стана нейно и мое
мото. На тая смела жена дължа всичките си успехи в живота,
понеже тя винаги имаше вяра, по-голяма от моята, във
всичките ми предприятия. Първата любов бе за двама ни
първата най-дълбока проява на вяра, основният договор за целия
ни живот. И каква друга може да бъде първата любов за
честните души? Може ли да има на земята по-свободен, позначителен и по-свещен договор от тоя? Разбира се, човек
трябва да избере добре деня, в който да излезе да прави първия
си опит, но с малко вяра в Бога и с добра воля всеки може да
намери, през всяко годишно време и навсякъде, своя Боболинк.

(Лик, ...януари, 1936 г.)

Макар заглавието „Първата любов на Форд” да създава
подозрения
за
предполагаема
трансконтинентална
реминисцентност, тургеневските му конотации са твърде
потиснати от масираното рекламно възшествие на бранда „Форд”
през 20-те и 30-те.

(„Слово”, 13.03.1928)
Понятието „литературно-техническа комбинация”, което
оголва тълкувателска склонност към постулиране на жанров
синкретизъм, не е фриволна постмодерна конструкция, опитваща
се да обозначи тоталната и хазартна експериментална игра с
жанровете в нашето съвремие, а е формулировка, родена от
жанровите представи на 30-те, в чийто контекст мярата за
литературност очевидно отчита неотстранимо проникване, дори
заменимост и равноправие между предубеждението за априорна
фикционалност на литературата и медийно изострения усет за
достоверност.
Подобно на съмнителния художествен, но безспорен
принос на епигоните към проясняването на текущата литературна
картина, и в този случай четивността на твърде неелегантното и

тромаво понятие „литературно-техническа комбинация” е
задължена на третостепенен автор като Ангел Тодоров. Той го
формулира върху страниците на в. „РЛФ” като заглавие на квазидраматургично,
лудитско-пролетарско
проклятие
срещу
експлоататорската колаборация между индустрия и наука.315
Използуваме това понятие по-скоро като симптом на
халюцинозно загубеното като че ли през 20-те и 30-те усещане за
дефинитивна обособеност между факт и фикция, между „общия
репортаж от ежедневието и символния шифър на
трансценденцията”.316 Тъкмо такова мирогледно колебание
удостоверява разказът „Първата любов на Форд” с
едновременната си и еднакво добре доказуема „лоялност” както
към журналистическия документ, така и към естетическите
правомощия на художествената измислица.
От една страна, автобиографичният разказ на
индустриалеца е въведен чрез специфично медийна мотивировка
– чрез жанровата форма на журналистическото интервю.
Степента на внушена достоверност, постигната чрез
новоизнамерения похват „разказ в интервю”, многократно
надвишава документалната претенция на своята, анахронична
спрямо „репортажния” ХХ век, протоформа „разказ в разказа”,
позната още от арабско-индийските фолклорни повествователни
образци. Заедно с това, личността на разказвача е твърде
симптоматично удостоверена с една и съща фотография както в
откровено фактографския рекламен вестникарски блок,
пропагандиращ индустриалната продукция на „писателя” Х.
Форд, така и във в. „Лик”, поместил нелошия резултат от
писателското превъплъщение на индустриалеца със същото име.
Разбира се, що се отнася до острото усещане за
биографическа достоверност, неизменно съпровождаща това име
(от великата епоха на „Форд - Т”, та чак до наши дни), трябва да
споменем и едно „извънлитературно” обстоятелство, каквото е
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безспорното тъждество между лично име и промишлен бранд,
постигнато чрез неопровержима аргументация в милионен стоков
тираж. От друга страна, извън бегло щрихираните опори на
мярата за литературност, с чието посредство разказът на Х. Форд
уверено прекрачва в сферата на художествения престиж, уместно
е да посочим как същата реторическа стратегия към померно,
звездно „облагородяване”, към, така да се каже, стилистично
легендаризиране на техно-инженерния фордовски сленг обхваща
дори такъв информационен жанр с рекламно предназначение като
„Извънредно важни[те] известия за всеки автомобилист от Хенри
Форд”.317
Без да е известно дали в този случай Форд не е фиктивен,
подставен разказвач, неговата реч се оказва образно усилена чрез
изненадващи смислови преноси, каквито днешният рекламистки
креатив отдавна безвъзмездно е усвоил от стилистичния арсенал
на художествената литература. Но в края на 20-те, макар това да
не се възприема като стилов шок след първия законов регламент
на рекламната дейност у нас още през 1921 г., елегантните
смислови преноси в рекламния дискурс правят впечатление поне
заради
своята
рядкост.
Ще
илюстрираме
стиловата
контаминативност на твърде обширните рекламни „известия”
само чрез една, но, за сметка на това пък, блестяща фордовска
метонимия: „През тези последни деветнадесет години ние...
сдобихме света с близо триста милиона конски сили.”318 Найнакрая, реторическото изящество в речта на биографическия
Форд е допълнително удостоверено и чрез негов личен
автограф...
Ако критерий за истинност на речевата картина е
амплификацията
на
аргументи,
удостоверяващи
документалността ú, би следвало да преценим като безспорно
съредни и медийно конструираната документална мелодрама за
двата любовни романа на ген. Гьоринг, за източник на която
спокойно можем да приемем дори недоказуеми светски слухове,
и автобиографическия художествен разказ на Форд,
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верификацията на който е осъществима комай само чрез детектор
на лъжата, и, най-накрая, рекламните известия, предубежденията
към чиято истинност са, всъщност, вечен спътник изобщо на
рекламата. Ако пък приемем като достатъчен критерий за
литературност нарочното струпване на смислови преноси,
ощетяващи индексното отношение на думата към обекта (Ч.
Пърс), т.е. неподлежащото на точен превод вещно отношение
(dinglicher Bezug) на думата (Е. Хусерл, Р. Якобсон), бихме
направили, макар и по обратен път, подобни изводи, отчитащи
загубената специфика на жанровите претенции, на стиловите
модуси, отново разпознаваеми, но някак не същите, както до
индустриално организираната агресия на масмедиите.
Обособените функционални периметри на книгата и
вестника (книгата е за малцина, вестникът – за масите),
осмислена в средата на 20-те от В. Б. Шкловски през призмата на
цензурата, ясно показва посоката, както на публичното внимание,
коригирало своя интенционален облик, така и на цензурната
рестрикция, проникновено отчела тази промяна. Най-строгата
„цензура”, упражнявана всъщност от публичните рецептивни
пристрастия, се осъществява именно чрез жанровите и стилови
норми, наложени през „модерните времена” посредством
вестника. Бихме уточнили: чрез „абревиатурните” съкращения на
литературни форми, използувани в това „бързо” литературно
подобие само (или предимно) като суровинни „заготовки” в
такива текстови обеми, каквито са по силите на масмедийно
изкушеното внимание, и с такава интерпретативна нюансираност
и задълбоченост, каквато е поносима за правостоящ пътник в
трамвая...
Традиционното колективно общуване, опосредено от
книгата, се оказва в значителна степен вестникарски повлияно,
така че класично обоснованото жанрово очакване за
„безкрайност”
на
авантюрния
роман
да
се
окаже
удовлетворително погасено в документално-мелодраматичната си
редукция, каквато представлява нейното медийно адаптирано
кратко подобие като например „Двата любовни романа на ген.
Гьоринг”. (А не сочи ли жанровата съдба на романа-подлистник
още от времето на Дефо, Суифт и Дюма все същата тенденция:

пресата – ако не управлява, то поне регулира читателското
възприемане на „книгата” – разбирай „романа”.)
На абревиатурни съкращения са подложени далеч не
само мирогледни констелации като жанровите форми, които,
макар и разпознаваеми, биват масово експлоатирани в
схематични, синекдотически варианти. Даже общоупотребимите
стилови способи претърпяват медийна редакция чрез реторическо
оптимизиране,
за
да
бъде
облекчен
скоротечният,
индустриализиран по своето технологично своеобразие
масмедиен
информационен обмен. Най-съществен резултат
обаче от бързото медийно възприемане на престижни и
упователни картини на света и мястото на човека в него ни се
струва, че е именно разколебаната способност за дефинитивно
разграничение между факт и фикция, без да е ясно дали масовата
рецептивна нагласа е приоритетно склонна да фикционализира
фактите или пък, тъкмо обратно, да схваща фактографично
измислицата.
Както си представяме, първото предположение следва да
бъде прието за рудиментно-„закъснял” инертен резултат от
литературно
приученото
традиционно
възприемателско
реагиране, по силата на което приватните документални
истории се осмислят по-скоро като звездни романи. Втората
хипотеза преценяваме като по-представително масово публично
„изповедание”, даже като масова истерия по упователното,
„пожелателно” автотренингово мислене, в резултат на което пък
социалната звездна приказка е схващана
именно в
междувоенните времена на всеобщ стопански и политически
кризис като, макар и хазартно, лотарийно, но все пак
осъществимо хармонично жизнено стечение. Отчаяната
ирационална, религиозна в същността си вяра на човечеството, че
апокалиптичните симптоми на 20-те и 30-те е възможно да се
окажат само несбъднат зловещ сън, размива дефинитивните
отстояния между факт и фикция, притъпява публичния усет за
разраничение между тях, като налага своего рода халюцинозен
рецептивен ракурс към света.

Тази удобна възприемателна нагласа, проникновено
отчетена, впрочем, още в средата на 20-те от Хитлер319 и оттогава
осмислена като вечно валиден пропаганден подстъп към
електоралната подкрепа, привлича вниманието и на
браншовиците, заети със стопанска пропаганда. Политика и
реклама се оказват обединени от обща пропагандна мисия,
прицелена в „резистентността” на рационалното мислене спрямо
изкусителни емотивни внушения.

(„Слово”, 21.05.1929)
Както личи от рекламата на автомобилни гуми „Дънлоп”,
психиатричният термин „халюцинация” открива в пропагандното
послание такъв самонаблюдаващ се пласт, който, почти
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В резултат на личния си ораторски опит от началото на 20-те Хитлер
констатира, че митингите е уместно да бъдат насрочвани едва след края
на работния ден. Тогава, според него, публиката е по-податлива на
внушения, отколкото сутрин, тъй като волята ú за съпротива е
обезсилена от трудовата умора, притъпила е своя рационален
критицизъм, за да се отдаде в опияняващ плен на чувствата и
въображението. Виж: Хитлер. Моята борба, С., 2001, с. 464-467.

независимо от паралелно усилващата се репортажноаргументативна агресия на медиите, удостоверява колебания в
публичния усет за мирогледна достоверност. Приблизително
разпознаваемият зад конкретната рекламна употреба идиличен
„сън за щастие” от времената на „бел епок”-а, се реактуализира
по-скоро в яворовска „безсънна” модификация, тиражираща
масови „сънища наяве”, монтажно-„амаркордният” механизъм на
които визионерски колажира части реалност, усилва значения,
деформира ракурси, кентаврически съединява несъвместимости.
Що се отнася до представното контаминиране на части
реалност, понятието „халюцинация” е метафорически твърде
подходящо. Неговото най-присъщо буквално предназначение в
медицината е да назове клинично състояние на мисловна възбуда,
предизвикана от усилена проводимост на мозъчната кора. Ще си
позволим обаче екстраполация, по силата на която това понятие
да обозначава високата скорост и високата непредвидимост на
представни сраствания в медийния контекст, разбиран като
безпристрастен регистратор на колективните публични нагласи,
като своего рода „мозъчна кора” на обществения организъм.
Тук ще прекъснем аналогиите, за да посочим едно
съществено медийно своеобразие. За разлика от своя анатомичен
прототип, оприличаван дори и днес (независимо от удивителните
постижения на медицината в нашето съвремие) с тайнствена
camera obscura, рефлекторният медиен център на обществото е
априорно достъпен и видим. Той прилича на отворен мозък,
който регистрира въздействията, но записът може да бъде
надеждно четен. В този смисъл учестеният медиен контекст
провокира чрез своите хроники интензивно халюцинозно
визионерство, съкращавайки в, например, типографската си
редуктивна картина действителните отстояния между частите
реалност, с които оперира. Това своеобразие улеснява
контаминативните сраствания между класически обособени
познавателни периметри, улеснява познавателната функция на
смисловите преноси, които усилват систематичността на
представите за света чрез новооткрити връзки в него, масовизира
склонността към обобщителни интерпретации, поемайки ролята
на своего рода високотехнологично „Ганково кафене”...

Мирогледното
консолидиране
на
„агората”
се
осъществява на практика чрез експликативния ресурс на
единната речева среда, на характерното за времето „койне”,
съставено от представителни елементи на обособени
функционални стилове. Изненадващо и противоречащо на
исторически формираните употребителни стереотипи, речевите
стилове като социално обосновани мирогледни ракурси към света
демонстрират паралелна склонност към примирително обвързане
в деавтоматизиращи приученото възприемателско реагиране
сраствания. Въз основа на медийно легитимиран експликативен
авторитет биват масово инструментализирани представителни
речеви конструкции, подобно на споменатия ботевски 8-сричник.
Успоредно с медийно „причинената” тенденция към усилена и
усилна функционална изоморфия между речевите стилове
протича и мощно конвергентно изравняване между стиловете на
живот.
Всъщност, става дума за един и същи процес, който дори
и във времената на най-остри политически противопоставяния,
разделящи обществата през 20-те и 30-те (и доста по-късно),
бавно и полека, но, със сигурност – неотвратимо, ги
хомогенизира. Колко политика има в изписаните върху оградата
на неговата собствена фабрика „литературно-критически”
твърдения на чешкия индустриалец Т. Бата, според когото
„животът не е роман”, а „руските романи отнемат сладостта на
живота”? Макар че имаме основания да смятаме националсоциалистическата пропаганда за литературно повлияна поне
заради докторската степен на Й. Гьобелс в тази област на
познанието, все пак колко литература има в най-тиражната
„външна реклама” на Третия райх „Arbeit macht frei”, независимо
дори от очевидните формални сходства между този пропаганден
„слоган” и, на пръв поглед, политически безобидни паремийни
конструкции като „Зáлудо работи, зáлудо не стой!” или „Който не
работи, не трябва да яде”?
Макар функционално-стиловата „синонимия” между
исторически обособени браншови „сленгове” да съпътствува
неизменно метафорическата речева, значи – познавателна
практика, нейните най-интензивни масови проявления са
масмедийно повлияни. И ако преценим като изпреварващо

прогностична далечната догадка на Е. Т. А. Хофман от 1814 г. за
новоконституиращите се отношения между човека и машината,
ако този сборник е част от основанията да мислим автора му за
родоначалник на все още предстоящата „индустриална приказка”,
дори ако вменим направената сто години по-късно от К. Малевич
метафорична екстраполация „религиозен техникум” на общия
футуристичен дух, обзел второто десетилетие на ХХ век, дори да
се абстрахираме от Ч. Мутафовите „Технически разкази” заради
„пионерски” патетичното им отношение към граничната тема,
медийно кодифицирани формулировки от 30-те като „Човекът и
машината на изложението в Лайпциг” (1936) са безукорен
симптом на масовото убеждение в дълбоката и неотвратима
занапред зависимост между хуманистична и техническа
проблематика. Идиосинкразната загуба на познавателна
автономия у изкуство, индустрия, политическа и стопанска
пропаганда е призвана като че ли да възвърне исторически
загубения етимологичен смисъл на доктриналното Аристотелево
понятие τεχνέ, толкова отчетливо проявен в епигонския
левичарски термин „литературно-техническа комбинация”,
независимо от априорно скритата в него радикална съпротива
срещу дехуманизираното индустриално общество.
Възпроизведена десет години по-късно през 1945-та,
теософската формула на Н. Бердяев „човекът и машината”320 ще
се възприема вече само като чудат академически анахронизъм...
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Н. Бердяев. Човекът и машината. Проблемата за социологията на
техниката. В: Славянска мисъл, 1945, № 2, с. 11-30

ІV. Heimatkunst, Родно изкуство,
Родно производство, Родна реклама
Направена за пръв път у нас в самото начало на 20-те от
Г. Милев321, беглата му, но коректна ретроспекция върху
понятието Heimatkunst хронологически отвежда към период
отпреди 20-30 години, географски – към териториалните граници
на Германия, а персонално – към Адолф Бартелс и Фридрих
Линхардт, чиято културна, а не много по-късно и политическа,
доктрина агресивно усвоява мощния идентификациoнен ресурс
на носталгичната и топически конкретна представа за родно,
Родина, бащин дом, за продуктивните автохтонно-племеннни
основания на колективната аксиология.
Персоналистичната коректност на Г. Милев е проверима
чрез такива употреби на А. Бартелс и Ф. Линхардт, които са
предназначени да назоват уникалното в немската представа за
национална идентичност. Според една от тях, принадлежаща на
А. Бартелс, „...немската кръв, която тече във вените [му], е
реалност, ... изцяло особен сок.”322 Флуидно мислена на
границата между вековете, съвсем в духа на хуморалната теория,
германската физиологична изключителност не много по-късно
ще се окаже единствено и само анатомично проверима, а
хуморалната недефинитивност (поне според Галеновата теория)
на Бартеловия венозен сок ще получи доста по-конкретен
физиологичен облик едва в конструкцията „Blut und Boden” (кръв
и почва)323, за да се сдобие с окончателна и буквална медицинска
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установимост в селективните лабораторни процедури на
евгеническата доктрина.
Хронологическата и географска уместност на Г.
Милевото указание, разбира се, е обяснима чрез своеобразното
второ или „новейшо възраждане”324, което Германия преживява
след своето първо обединение, осъществено през 1871 г. от Ото
фон Бисмарк. Раждането на германския „масов човек” от
утробата на Френско-Пруската война и последващото немско
„съединение” не закъснява да се легитимира езиково чрез
удивително изострената и вдъхновено солидарна национална
чувствителност към „етнонимичните знаци на хуманното”.325
Най-същественият родов класификатор на твърде дългия ред
символно активни тогава етноними – понятието die Heimat – е
кодифицирано почти веднага, през 1877 г., в Речника на немския
език на братя В. и Я. Грим поне с няколко значения, всяко едно
от които може да претендира за релевантност спрямо публичното
изживяване на националния подем тогава. Родна страна или
област на постоянно пребиваване, родно място или
местожителство, роден дом или имущество са такива
кодифицирани в речника значения на родовия класификатор,
дори безпристрастно юридическият прочит на които трудно би
минал без задължително съпътствуващи будното етническо
самовглеждане сетивни образи на племенния сантимент по
присъщото жизнено пространство (Lebensraum).326
В книгата си „Родно и дясно”, покрай всички нейни
безспорни сполуки, И. Еленков има и сполуката да открие една
твърде ранна речева употреба у П. П. Славейков на
оказионализма „българизъм”, която, макар и странно
артикулирана в непосредствения мисловен контекст на нашето
първо „западничество”, регистрира усещането за витаещата и у
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нас актуалност на регионалистките изкушения още в края на 80те и началото на 90-те години на ХХ век.327 Без да
възпроизвеждаме контурите на тяхната укрепваща легитимност,
особено в периодите на национален подем, белязали с удивителна
ритмичност първите три десетилетия на Третото българско
царство, ще отбележим само, че край непрекъснатите
периодизационни вълнения около границите на българското
Възраждане витаят колебания не само по повод неговото начало,
но и във връзка с „края” на последния възрожденски 19-ти век.
Именно периодичното пребиваване на „българския въпрос” във
вихъра на масивни геополитически кроежи от десетилетията
около междувековието задълго поддържа трескаво будна онази
публична потребност от ясна идентификация на родното като
племенно-консолидираща кауза, която в същността си не се
отличава особено от Паисиевия апел, онасловил борбите, както е
прието да се казва, за народностно самоопределение през 18-ти и
19-ти век. Доста преди да бъде манифестно формулирана
доктрината на Родно изкуство през 20-те, още през 1914 г. името
на Паисий бива артикулирано твърде патетично в контекста на
една сравнително ранна антизападническа апология, каквато
представлява първият наш роден монографичен труд по
народопсихология на българския народ. В този смисъл понятието
„Възраждане”, с което името и делото на Хилендарския монах се
свързват по неизбежност поне от времето на М. Дринов, е
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И. Еленков посочва П. П. Славейковата употреба на думата
„българизъм” в пътеписа му „През Клисура”, публикуван в сп. „Мисъл”
през 1892 г., но датиран от автора с годината 1889-та. Интерес
представлява и указаният контекст на последващите употреби на тази
дума, превърната вече в понятие, сдобило се с легитимност и у В. Коцев
в края на 20-те, и у Н. Шейтанов в началото на 40-те години, както,
разбира се, и неговата модификация на понятието в словоформата
„родопизъм” (равнозначно на устоялото във времето понятие
„орфизъм”) също у Н. Шейтанов. Виж: И. Еленков. Родно и дясно.
Принос към историята на несбъднатия „десен проект” в България от
времето на двете световни войни, С., 1998, с. 151-152; А. Хранова.
Родно, дясно и ляво: Антон Дончев, В: Литературен вестник, 1925.03.2008

склонно да изоставя автентичния си периодизационен смисъл, за
да разкрива периодични предразположения към ценностни
употреби,
обозначаващи
потенциала
му
на
масова
психотерапевтична доктрина, както всъщност се случва и с
употребата на това понятие в контекста на Родно изкуство през
20-те години на ХХ век. Тогава то, особено в манифестните
употреби на К. Гълъбов, се домогва до най-високия нравствен
смисъл на Възраждането-Възкресение, към който води
евангелският наратив за Страстната седмица.
Поне към такива мисли насочва заглавието на „страстния”
манифестен апел на К. Гълъбов „На велика сряда”328, особено в
знаково сътрудничество с името на седмичника „Изток”, в чийто
типографски контекст се появява. Връзката, макар и
опосредствувана, но отбелязана в критиката329, е възможна заради
споменатия от К. Гълъбов330 О. Шпенглер, според когото „залезът
на Запада” е съпътствуван от „възход на Изтока”, разбиран като
географска метонимия на славянството. Шпенглеровото
убеждение, че „в центъра на всяка култура лежи като творческо,
организиращо начало една душа, а животът на душата е преди
всичко самопроява”, а едва след това „отглас на външни
раздразнения”331, К. Гълъбов използува като авторитетно
позоваване, за да обоснове априорната си теза, че
Преображението-Възраждане-Възкресение
на
„българската
душа” следва да бъде осъществено с автохтонен ресурс, чрез
коренни заложби на племенна „самопроява”. В този смисъл и
кризисното народопсихологическо усещане на автора, отчетливо
съгласувано с апокалиптичните евангелски видения на велика
сряда, и „страстната” му вяра в народното Възраждане,
обозначена чрез Възкресението като телеологически маяк на
страстната седмица, не ни оставят в заблуда нито по повод опита
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Изток, 1926, №29
И. Христов. Кръгът „Стрелец”. Осмислянето на традицията, В:
Литературна мисъл, 2009, кн. 1, с. 114
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Това той прави в манифестния си текст „Човекът на кавала. Човекът
на Рибния буквар. Човекът на Балкана” В: Изток, 1926, №15.
331
Пак там
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на Родно изкуство да започне ново летоброене за колективната
народна „душа”, нито по повод ясната представа за остър кризис
в българската идентичност.
Окончателното формиране на българския „масов човек”,
разпознаващ идентитета си предимно в племенно-колективни
обусловености, като че ли действително приключва с краха на
последния автентично български национален оптимистичен
проект, записан в Букурещкия мирен договор от 1913 г....332 За да
се снабди още на следващата година с такъв безспорен
„сертификат за произход”, какъвто представлява за българския
„масов човек” агорафобийното окопно единение от времето на
Европейската
война.
Последващото
(или,
по-скоро,
съпътствуващо)
крушение
на
атомистично-рационалните
нагласи, удовлетворително захранвани дотогава предимно с
дистанцирано съзерцание от епистемологичен тип, освобождава
място за профетично-обсесивна шаманска интуитивност,
разтегнала неимоверно хронологическия обхват на иначе
автентично изживения вече български символизъм.
Що се отнася до знаменитата 1914 година, смятана за
периодизационно гранична спрямо изчерпения ресурс на
весдесъщия рационален светоглед, може би, е уместно да
споменем, че същата тази странно неокръглена година е сочена и
от главния идеолог на българския гностицизъм през ХХ век – П.
Дънов – за година на глобална трансформация, на преход от
„механично светогледане” към „неопантеизъм”, на преход от
„биомеханично” към „неовиталистично” мислене, основано
върху „скрита космична интелигентност”333, на „космична
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Виж още: И. Еленков. Цит. съч., с. 31-32; И. Христов. Кръгът
„Стрелец”. Осмислянето на традицията, В: Литературна мисъл, 2009,
№1, с. 115.
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Г. Томалевски. Сигнали, С., 1940, с.53-54. Ранното проникване на
Рьориховия пантеизъм в лириката на мироизкуственика, а впоследствие
и аполоновец, С. Скитник от началото на второто десетилетие на века е
само едва доловим сигнал (впрочем, вярно дочут от изострения
критически слух на В. Василев) за далеч по-късното осмислено
усвояване на Рьориховата доктрина в изобразителната практика на

промяна”, на нова, както впоследствие тя е именувана,
Акварианска епоха („ню ейдж” или епоха на Водолея с
присъщата му интуитивност и провиденчески ресурс).334 Дори
обаче да подминем с разбираем скепсис езотеричното
„летоброене” на родния гностицизъм и да го приемем като
псевдосциентистки опит за обосноваване на недефинитивно
кризисно усещане, няма как да пренебрегнем сходната представа
у критици на информационното общество като А. и Х. Тофлър335,
М. и Е. Маклуън336, които, без да се взират именно в 1914 г.,
споделят подобно схващане за технологично предизвиканата
смяна на мирогледни и познавателни стереотипи при условния
преход от индустриална към информационна епоха.
В България, чието цивилизационно развитие е забавено
по разбираеми исторически причини, този мирогледен преход е
доста по-неотчетлив спрямо общия европейски контекст.
Непрекъсвана дори във вековете на робство, собствеността на
българския селянин върху земята изгражда у него градивно и
оптимистично себеусещане, основано върху екзистенциалните
гаранции, предоставяни от най-солидната и неотчуждаема
недвижимост. Тази собственост формира и особено съкровена
идентификация със земята, осмисляна не толкова като предмет на
имуществено-правни отношения, колкото по-скоро в духа на
анимистичното отъждествяване с източника на плодородие.
Закъснелите процеси на индустриализация и урбанизация

художника Б. Георгиев. И в Русия, поне ако се съди от известната
статия на В. М. Жирмунски „Преодолевшие символизм”, 1911 г. е
годината на стилистична и мисловна промяна, ознаменувана с появата
на първото радикално антисимволистко обединение „Цех поэтов”.
334
Виж по-подр.: Н. Димитрова. Дебати около българския гностицизъм
– ХХ век, В. Търново, 2008, с.18; Е. Пемент. Движението „Ню ейдж” –
опит за дефиниция, В: Философски алтернативи, 1993, №5, с. 119-120;
Л. Латев. Още нещо за ню ейдж, В: Философски алтернативи, 1993, №5,
с. 120-121.
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А. и Х. Тофлър. Новата цивилизация. Политиката на Третата вълна,
С., 2002
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М. и Е. Маклуън. Закони на медиите. Новата наука, С., 1995

съхраняват задълго относително висок дял на земеделието в
брутния продукт на страната. От 1903 до 1909 г., например, той
нараства почти два пъти – от 391 414 427 лв до 676 618 526 лв,
като в края на първото десетилетие на ХХ в. поземленият данък
представлява една десета част от общия фискален приход в
държавната хазна.
Ако се съди от уникалния факт (уникален, разбира се,
спрямо промишлено развитите страни в Европа, тъй като на
Балканите по това време съществуват аналогични политически
увлечения по аграризма в Румъния и Хърватия), че именно в
разцвета
на
европейското
индустриално
общество
изпълнителната власт в България е политически приоритет на
земеделската партия, биха били обясними хронологическите
несъответствия между различните представи за началата на
публичния мирогледен преврат у нас от началото на ХХ век.
Идилическите изкушения на родово-колективните носталгии
далеко надживяват манифестното художествено изображение на
техния крах в „Гераците” (1911) на Елин Пелин, за да се окажат
на свой ред доктринално подкрепени дори в средата на 20-те от
такъв символен анахронизъм, какъвто представлява създаденият
от К. Гълъбов типов образ, известен като „човекът на кавала”.337
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К. Гълъбов. Човекът на кавала. Човекът на Рибния буквар. Човекът
на Балкана, В: Изток, 1926, №15. Ние дълбоко се съмняваме в
периодизационната стойност на почвеническите увлечения по
аграризма, тъй като и последващата история на страната фиксира върху
нейната идейна „карта”, паралелно с технократските увлечения и фино
отмереното „западничество” на новия властови бомонд, и анахронични
почвенически носталгии, разточително допуснати до щанда на идейната
ширпотреба. Христоматиен кодификатор на обструктивните носталгии
по аграризма и почвеничеството от ново време е книгата на В. Попов
със симптоматичното заглавие „Корените” (1967). Нейната тематична
актуалност би била безспорна поне в доктриналния контекст на Родно
изкуство и съпътствуващите десни призиви за връщане към коренната,
автохтонна племенна автентичност, но далеч не спрямо времето на 60те, когато процесът на урбанизация у нас беше буквално
индустриализиран. Същите подозрения в тематичен анахронизъм биха
били уместни, разбира се, и спрямо аналогичната съветска

Разбира се, не много по-късно, още през 1930 г., този образ е
подложен на иронизация, дори е комично развенчан в Йовковата
комедия „Милионерът”, една от сюжетните мотивировки на
която е именно предстоящото създаване на музикално дружество
„Кавал”.338 Подозренията за случайно съвпадение между клишето
на К. Гълъбов и името на дружеството са категорично заличени
от едно допълнение в реплика на Масларски: „...Кавал ... Какво
чисто българско име!”339, съгласувано в идилическа хармония с
формулираната от Любенов цел на дружеството: „Целта на
дружество Кавал е да изрови от забрава едно скъпо имане –
народната песен.”340 Впрочем, Любенов почти цитира К. Гълъбов,
според когото „културата, която поробеният българин смогва да
създаде спонтанно, независимо от чуждото влияние, ... е неговото
народно творчество като мелодия и песен...”341
Само пет години по-късно след създаването на
„Милионерът”, през 1935 г., институционализираното вече Родно
радио ще се окаже една от непосредствените технологични
причини доктрината за примитива на неговия пръв директор С.
Скитник да се реактуализира чрез специално внимание на
програмната радио-схема към автентичния песенен фолклор като
към едно от коренните (и, очевидно, доктринални, според К.
Гълъбов) основания на родната идентичност. Самият С. Скитник
има и конкретни меценатски заслуги към една от най-значимите
изпълнителки у нас през 30-те на автентичен песенен фолкрлор –
певицата Атанаска Тодорова. Изкусна шивачка от Чирпан, тя се
оказва по волята на случайността наета в дома на първия радио-

художествена доктрина, известна като „селска проза” (В. Белов, В.
Распутин, В. Шукшин), която, съвсем не случайно, именно през същото
десетилетие, задава тенденциите на хуманистична и екологична
опозитивност спрямо индустриалната и демографска политика на
официалната власт.
338
За текстологичното припомняне сме задължени на Е. Борисова.
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К. Гълъбов. Човекът на кавала. Човекът на Рибния буквар. Човекът
на Балкана, В: Изток, 1926, №15

директор С. Скитник, който остава поразен от изпълнителската
дарба на шивачката и, без да се колебае, излъчва гласа ú по
радиоефира. Впоследствие тя се оказва редом с П. Хаджиев на
едно пиано и така въжделената през 30-те социална приказка се
осъществява за певицата, чудесното начало на чиято сценична
кариера очевидно удовлетворява и най-смелите „лотарийни”
очаквания, толкова характерни за кризисното време между
войните.
Потвърждавайки априорната зависимост на комичното от
злободневната проблематика, комедията на Йовков репортажно,
почти в традициите на военния му кореспондентски опит, сумира
достатъчно представителни и бродещи, публично кодифицирани
фразеологични конструкции, обслужващи актуалната идея за
родното като контаминация между аграризъм, атавистичен
примитив
и
демонстративна
спекула
с
ценностното
противопоставяне между родно и чуждо. Девизът на
чифликчията (бивш военен) Масларски - „рало и меч”342, е
достойно название за всяко дясно, паравоенно обединение,
манифестиращо под завèта на тангрически символи. Името на
периодичното издание (най-вероятно, вестник), където Бубев
съветва доктора да помести своето опровержение - „Наш край”343,
очевидно, не би могло да бъде преведено на немски по друг
начин, освен като Heimat. Каква би следвало да е историческата
перспектива пред „чуждото”, иноплеменното, можем да се
подсетим от съдбата на разтуреното дружество „Френска реч”344,
за разлика от „надеждите”, възлагани, разбира се, на родното
дружество „Кавал”. Оксиденталистки нагласи са уловени, макар
и силно иронизирани, в бурлесковото несъответствие между
прозвището-етноним на Янаки Гагаузина и названието на
неговата кръчма „Китай”345. Тази ирония е с нарочно разширен
тълкувателски периметър, побрал топическата емпирия на
„жълтата раса”, „жълтата вода” и „жълтия автомобил” в
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(не)топическата или (у)топическа представа за „жълта опасност”
– все същностно чужди на драматургическото място реалии.
Изпреварвайки логиката на изложението, ще споменем, че
„Милионерът” на Й. Йовков не остава безучастен, както без
друго подсказва самото заглавие, дори към Родното производство
и, разбира се – към Родната реклама... Към този пласт от
драматургичния текст обаче ще се върнем допълнително, а сега
само ще го използуваме като повод да споменем, че родовоколективните аграристки носталгии претърпяват своето голямо
крушение с раждането на „масовия човек”, най-съществените
мирогледни упования на когото обикновено са медийно
систематизирани.
Симптоматиката на т. нар. епохален мирогледен преход
М. Маклуън отнася към средата на първото десетилетие от новия
век, когато спекулативното мислене на „петчленната еврейска
група” около А. Айнщайн, работно назована от него „Берн Цюрих”346, открива подстъп към изучаване на дискретността,
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М. и Е. Маклуън. Закони на медиите. Новата наука, С., 1995, с. 41.
Маклуън всъщност цитира работата на Л. Фойер „Айнщайн и
поколенията на науката”: Feuer, Lewis. Einstein and the Generations of
Science, New York: Basic Books, Inc., 1974, p. 51-52. Едва ли има смисъл
да разсъждаваме върху закономерността на съвпадението между
дискретната материална природа на светлината, обозначила чрез
креативността на Айнщайн, Адлер, Бессо и Соловин („петчленната
еврейска група”) познавателни тенденции към изживяване на т. нар. от
семейство Тофлър „Втора вълна” (индустриалното общество), и една,
приведена от тях метафора на главния изпълнителен директор на
„Мерил Линч” Дуейн Питърсън. Убеден, че именно скоростта е
решаващият капиталов ресурс на „Третата вълна” (информационното
общество), той казва: „Парите се движат със скоростта на светлината.
Информацията трябва да се движи по-бързо.” (А. и Х. Тофлър. Цит.
съч., с. 49) Това, разбира се, може да е или случайно съвпадение, или да
е резултат от общоупотребимостта на фразеологизма, фиксирал
скоростта на светлината като граница на човещката представа за
скорост. Заедно с това обаче можем да заложим на разумното
метафорическо подсказване в тази аналогия, че именно епохалното
откритие на светлинната природа сигнализира мирогледните промени,

настъпили в декаданса на индустриалното общество и открили
познавателния път към бързата, „попътна” информация като към
решаващ капиталов ресурс на предстоящата съвършено нова публична
среда.
Особеното внимание към обстоятелството, че епохалният сигнал е
даден именно от евреи, разкрива и паралелна тълкувателска посока.
Лишени от родина (поне до 1948 г.), което всъщност е фундаментът на
еврейската етно-религиозна митология, към пълното и безостатъчно
интегриране на евреите в техните приемни „родини” винаги са
съществували подозрения. Даже не подозрения, а сигурни
предубеждения, основани върху Мойсеевите скрижали, узаконили
забраната върху расовото кръвосмешение: „И се не сродявай с тях:
дъщеря си не давай на сина му, и дъщеря му не вземай за сина си.”
(Пета книга Моисеева - Второзаконие (7: 3)). Расовата теория (Ж. А. де
Гобино. За неравенството на човешките раси (в 4 т., 1853-55 г.; С.
Чембърлейн. На какво се крепи 19-ти век? (1899 г.)), подкрепена от
Дарвиновата представа за опазването на видовете чрез нарочна
селекция, фаворизира концептуално понятието бастард (мелез), за да
издигне тезата, че причина за еврейското световно господство и в
стопанството, и в културата, и в идеологиите е далеч не традиционното
възпитание, основано върху препоръките на „Талмуд”-а и „Шулхан
арух”-а, а строгата забрана върху расово кръвосмешение, което би
могло да прояви деструктивната и сепаративна впоследствие социална
роля на размножените бастарди. Що се отнася до рецепцията на
расовата доктрина у нас в нейния чист „евгенически” вид, е редно да
посочим като адекватен адепт именно К. Христов, далеч не само заради
особеното място, заемано от драмата му „Боян Магесник” както в
иконографията на Великобългарската доктрина, така и в концепцията на
Родно изкуство за коренните етнически самопрояви, но най-вече заради
особеното внимание на поета към ролята на расовата чистота във
възраждането на българската нация. Именно в края на 20-те години,
когато движението за родно изкуство дава своите обилни плодове, К.
Христов публикува студията си „От нация към раса” (Училищен
преглед, 1929, №8), като че за да снабди с екстремистки физиологични
опори дясната идея за родното. Там личи особеното удоволствие, с
което авторът цитира гробокопача на Санстефанска България – евреина,
както сам го назовава, Дизраели (лорд Биконсфийлд): „Расата е всичко,
няма друга истина. Пропада всяка раса, която безгрижно смесва своята
кръв. (...) Не езикът и религията правят расата – прави я кръвта!” (К.

Христов. От нация към раса, В: Защо сме такива. В търсене на
българската културна идентичност, С., 1994, с. 447) Този възглед, скрит
в текста на Мойсеевото Петокнижие зад религиозна благовидност,
оголва, според К. Христов, обичайно-правната етническа грижа за
расовата чистота на еврейския род, толкова стриктно съблюдавана, поне
колкото е селекционната грижа, полагана от арабите за опазване на
чистокръвната им порода коне, поне колкото императивно е
задължението на благородника да опазва „синия” цвят на
аристократичната си кръв. Расово-инженерният патос на К. Христов не
закъснява да се прояви в зоотехническата част на един негов
реторически въпрос: „Нима не трябва да мислим за своя род и толкоз,
колкото мислим за породата на свинете си?” (К. Христов. Цит. съч., 433)
Чистата кръв като метафора на автентично и автохтонно родното
физиологизира с хуморалния си привкус дори регионалистки догадки за
особения културен принос на някои области. Така Августа Траяна
(Стара Загора), където има исторически настъпила демографска
конвергенция между римски и славянски субстрат, К Христов смята за
съвсем не случайно родно място на „половината български поети”. (К.
Христов. Цит. съч., с. 451) Котел пък, съхранил поради своята
географска обособеност хомогенността на „човешкия материал”,
именно по тази причина, според поета, дава на нашето Възраждане
такъв голям брой деятели. (Пак там) Същевременно, К. Христов
посочва българското село като пазител на хомогенен биологичен, расов
„материал”, съхранен в консервиран вид заради обичайно-правния
регламент „да не се взема за жена другоселка”. (Пак там) Така, според
К. Христов, е изпълнено петото важно условие за формиране на раса –
„размножението да продължи в затворен кръг” (К. Христов. Цит. съч., с.
439), което, на практика, възпроизвежда еврейската традиционна
забрана върху расовото смешение. Сравни декадентската европейска
мода от междувековието млади интелектуалци от градския бомонд да се
женят за селски девойки. Неподправената им естественост, задължена
на техния селски произход, е преценявана като русоистки буколически
коректив на урбанистично-индустриалната технизация, конвергираща
онези спасителни остатъци от продуктивни етносвоеобразия, около
чието зърно би могла да се образува перлата на националното
възраждане. Поне такава тенденция фиксира С. Виспянски в драмата си
„Сватба”, поставена за пръв път в Общинския краковски театър на
16.03.1901 г. (За припомнянето сме задължени на Я. Милчаков, сам
роден в ... Августа Траяна.)

вместо, както повелява дългата познавателна традиция дотогава,
на всемирната континуалност. Сменящите се епохи той нарича
акустична и визуална и им вменява, колкото това и да изглежда
удивително, същите доминантни мисловни стереотипи, чрез
които е обоснавана епохалната смяна и в представите на
гностицизма: от една страна, рационалистичното дистанцирано
съзерцание, обосновало традиционната Аристотелева епистема от
таксономичен, класификационен тип, а, от друга – интуитивното
проникновение на синтезното мислене, лежащо в основата на нов
тип „бързо познание”, изцяло синхронизирано с темповете на
практическия опит, както твърди и емпиричната феноменология
на Х. Гарфинкъл. Този нов тип „бързо”, „съкратено”,
„абревиатурно”, „попътно” познание е дълбоко медийно в
същността си и като че ли е неотделимо от своеобразния
рефлексивен стереотип на т. нар. „масов човек”, чийто рόден
аналог е задължен и на всеобщото вдъхновение от
оптимистичните национални проекти, и на медийното насищане
на публичния ефир, и на урбанистичния шок, нанесен върху
аграрно-идиличното световъзприятие на българина, и на
весдесъщото индустриално клише, естетизирало стандартното
съответствие в масово-истерична мода на подобието, и, съвсем не
на последно място, на окопното единение, постигано чрез обща
кауза, обща беда, обща разклатка, общо „военно доволствие”,
обща дисциплина, обща униформа...
Впрочем, и общо четиво, осигурено от „Походна
войнишка библиотека”, антологично-стереотипно формирала
художествения вкус на огромна част от родната читателска
публика, задълго затисната в окопите – в тази полева
„(анти)утопична национална читалня”.347 Тук става дума за
литература далеч не само за целите на ефектни и елегантни
формулировки като например „Армията е продължение на
литературата с други средства” (Б. Пенчев) или пък „официална
мобилизация на литературата чрез Походна войнишка
библиотека” (Б. Курташева). Имаме предвид най-вече
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Б. Курташева. 1917 – антологийната година в сянка. Неизвестна
антология на Б. Пенев?, В: Литературен вестник, 2-8.02.2011

съкровеното излъчване на книгата, чиято медийна „топлота”
успешно
изпълнява
по
време
на
Балканската,
Междусъюзническата и Европейската война функцията на масов
армейски педагог и национален пропагандист.
Тази висока приложна функция е вменена на
литературата, както личи от един от първите ни родни опити
върху българската народопсихология, още през 1914 г.348
Неговият автор, Тодор Панов, по подобие на мощния Цицеронов
реторически модел от „Речи против Катилина”, анафорично
систематизира най-важните адреси на своя епидейктически
патос: българската майка, българския офицер, българския учител,
българския политик. Сред иконизираните публични авторитети,
разбира се, е поставен и българският поет и писател, към когото
авторът се обръща чрез следната фигура на мисълта: „Ти,
български поете и писателю, дай на народа светли, възвишени
национални идеи, намери за него такива магически 349 (курсив –
348

Т. Панов. Психология на българския народ, 1914. Позоваваме се на
изданието на Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”:
Т. Панов. Психология на българския народ, В. Търново, 1992
349
Вероятно, щяхме да подлежим на подозрение в пристрастност заради
курсивираната от нас дума „магически”, да подлежим на подозрение в
лукаво тълкувателско намерение да я свържем впоследствие с
етническия ни принос към религиозния фундамент на Европа богомилството - чрез фигурата именно на Боян Магесника. Вероятно,
ако всъщност самият Т. Панов не бе посветил почти изцяло очерка си
върху религията на българина именно на богомилството като на един от
автентичните подстъпи към неговите духовни корени. Изконните
религиозни упования на българина в тангризма, заедно с
богомилството, очевидно са преценени в масовата българска представа
от 30-те като безспорни идентификатори на родното в контекста на
десните националистически нагласи. Дори само имената на паравоенни
десни формирования от 30-те свидетелствуват за очевиден синхрон
между
националистичните
нагласи
и
тяхната
натрапчива
идентификация именно чрез религиозни, военни, племенно-култови
етноними на прабългарския демо-субстрат. Впрочем, и в наши дни
паганическата същност на десните нагласи се оголва в пристрастието им
да се идентифицират предимно чрез прабългарски етноними –
Авитохол, Расате, ТанНакРа, Багатур и пр. Едва ли е случайно, че

П.Ш.) думи и светли лозунги, че като ги чете, дишането му да
престава, от очите му да потичат сълзи на радост и умиление, а
сърцето му да трепти от жаждата за подвизи и
самопожертвувание.”350 Афективната картина на препоръчително
описания рецептивен акт е призвана да представи масовото
предразположение на българския народ, който, впрочем, „още
мирише на пръст, на здрава благодатна земя”351, към градивни и
оптимистични констелации, а не към „мировото разочарование” и
„отчаяние” на литературата ни от първото десетилетие на ХХ век,
когато тя, поне в художествената практика на радетелите за
европеизация на българската култура (сред които зад булеварднокритическото понятие „фасулковци” разпознаваме основно П. П.
Славейков, а зад конкретно посочени заглавия – и С.
Михайловски, И. Вазов, Н. Райнов, П. Яворов), е „съвършено
чужда на народния живот”.352
Най-остра реакция у Т. Панов предизвиква елитарното
усещане за самотата като олимпийска самоценност, очевидно
мислена от него като недостойна и вредна антитеза на
племенното единение чрез значими, градивни и оптимистични
консолидиращи
каузи.
Според
„народопсихологическия”
шовинизъм на Т. Панов, чиято едра и отривиста критическа
преценка
обявява
литературната продукция на
ясно
разпознаваемите автори като „куп скудоумие и най-неприкрита

именно прославилият се впоследствие със своя шовинистичен патос К.
Христов още през 1907 г. демонстрира чувствителност към
богомилската тема в „Боян Магесник”. (Виж: И. Тодорова-Пиргова.
Богоизбраният народ на Балканите, В: Български фолклор, 1999, №4, с.
44-53; Ю. Йорданова. Боян Магьосника – медийният му образ между
историята и литературата, В: Краят на хилядолетието: носталгии,
раздели и надежди, С., 2000, с. 268-284; Д. Мангуров. Българите и
шестата култура, Литернет, 2003; А. Велкова-Гайдарджиева. За
магическите одеяния на Боян Магьосника, Литернет, 2005; Н.
Димитрова. Дебати около българския гностицизъм – ХХ век, В.
Търново, 2008
350
Т. Панов. Цит. съч., с.281
351
Т. Панов. Цит. съч., с. 158
352
Т. Панов. Цит. съч., с. 168

бездарност”, от която „би могло и би трябвало да се изхвърли
95%”353, „литературата преди всичко трябва да бъде строго
национална, за да влияе на народа”354, тя трябва да удовлетворява
неговия автохтонен тип, познавателно постижим, както сочат
архитектоничните раздели на народопсихологическия трактат
(география, климат, физиологическа конструкция, социална среда
и пр.), чрез традиционните конституенти на позитивистичната
теория за „расата, средата и момента”. Тя трябва да
удовлетворява не загубената след Балканската война „наивноселяшка вяра” в общи хуманни принципи, а дошлата на нейно
място нова „вяра в своята мощ и сила”.355 Метафоричната
фразеология, съпътствуваща търсенето на коренните основания
на националната идентичност, удивително възпроизвежда
Бартеловата представа от края на 19-ти век за изключителността
на германския дух, като натрапчиво сходно контаминира
географски и анатомични понятия. Одрин, Лозенград, Солун и
Македония са „част от собственото тяло” на българския войник,
Добруджа – „плът от плътта му, кръв от кръвта му”.356 Ако пък
към фразеологическата тавтологична патетика прибавим и
втвърденото съчетание „могъща почва”357, резултатът ще се
окаже изпреварващ дори спрямо аграрно-анатомичната немска
конструкция „кръв и почва”, разбира се, като се отчитат и
допълнителните конотации на думата „Boden”, развила в други
германски езици и значение „тяло”.
Себично-телесна идентификационна чувствителност
провокира дори най-непосредствено съседната на тялото негова
обвивка – дрехата, натрапчиво преценявана като концептуален
етнонимичен знак. Калпак срещу цилиндър, сукман срещу
малаков са все противопоставяния, чиято непримирима
категоричност, ако бъдат отчетени отдавнашните възрожденски
обструкции спрямо инвазията на „европейските моди”,
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сигнализира задължителна комплектност между метонимичното
тълкуване на дрехата и периодичните пориви на потребност от
етническа идентификация. В европейския контекст на пълна
хармония между „родно” и „дясно” през 30-те общата стилистика
на публичното поведение на диктаторите и на Словакия, и на
Унгария, и на Румъния неизменно включва в репертоара си
„фолклорно регионална[та] оперетност” на костюма.358 И в
България височайшите дами от царската фамилия активно
подкрепят PR-а на двореца, флиртувайки демонстративно
публично с пристрастие по непреходната „коренна” етноестетическа стойност на народната носия.359 Свързаните с
царското семейство и предназначени за всенародно тържество
дати обичайно са отбелязвани с адмиративни вестникарски
публикации на първа страница, където, разбира се, доста често те
се оказват и фотоилюстрирани с височайши детски и дамски
портрети във фолклорни одеяния. Медийно преекспонирани, тези
жестове, прицелени в символния дивидент на дрехата като
етнонимичен знак, очевидно са постигнали своя пропаганден
ефект.360
Стереотипизацията на формираното публично мнение е
фиксирана любопитно през началото на 30-те в едно „Ънунивну”
„Пуздръвителну писмо ут дяду Йоргу ду Цара”361, с което
„веселите щурци” поздравяват монарха по повод неговото първо
бащинство.
Сказовото
хореично
изображение
съзира
„побългаряването” на царица Йоанна Савойска именно зад
„нашенската” носия, избрана като извънредно разпознаваем знак
на родното:
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Я. Милчаков. Социални полета на литературата, С., 2009, с. 108
И в наши дни, както е известно, изборът на сватбен костюм на
княгиня Калина за нейната венчавка с Китин Муньос, показа, че същият
похват продължава да присъствува в PR-арсенала на семейството.
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У нас със семиотика на дрехата, именно в PR-проекцията на
вестемите и декоремите, се занимава Х. Кафтанджиев. Виж напр.: Х.
Кафтанджиев. И Господ създаде сексапилната жена..., В: Сб. Пъблик
рилейшънс. Медии. Реклама, С., 2004, с. 173-178
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Жув дъ ни си, Царьо ле честити
с благътъ ти убавъ ступанкъ,
дету сè пу нашенски са кити
и не мяза веки нъ талянкъ.
Картината на радостното народно единение по повод царското
щастие също е маркирана с традиционния племенен „дрес код”:
А пък то, кугиту съ пурчети,
кой ти бръсни лютътъ му зима,
фърлявми кълпаци ду небету –
рожбицъ църкинкътъ си има.
(...)
(„Щурец”, 1933, бр.5)
Ако добавим и демонстративната сказовост, усилена до
хиперболични предели чрез нарочно „аграрна” орфографична
коректност, бихме постигнали почти пълната социална
конфигурираност на „човека на кавала”, към чийто етнотип
доктрината на Родно изкуство, подкрепена, разбира се, и от
масовостта на своето медийно ехо, отправя футурологичните си
културно-политически пристрастия. Всъщност, географската,
„расово-инженерната” и културно-традиционната стилова
конкретност на „етнонимичните знаци на хуманното” не би могла
да
провокира
безпристрастна
рецепция,
подобно
на
художествения образ, който тъкмо заради тактилността на
предизвиканите от него усещания и представи произвежда силна
емотивна съпричастност.
Случайно ли е, впрочем, двойственото отношение на Б.
Пенев към поетите, които създават високи художествени
ценности тъкмо заради удивителния примитивизъм на своята
„непосредна” чувственост.362 Именно нея посочва големият наш
литературовед като основание за признанието си: „Аз
ненавиждам поетите.”363 Тук като че ли именно се крие и
обяснението за особената масово-пропагандна пригодност на
„отечественическите” доктрини, които пораждат мощно
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Б. Пенев. Дневник, С., 1973, с. 157. Виж по-подр.: П. Шуликов.
Поетика и психография, В. Търново, 2010, с.123-124
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чувствени еснафски носталгии, физиологично болезнени и
примитивни сантименти по кръв, почва, първо мляко, първо либе,
бащино огнище, майчина песен, роден стобор, гайтани, родна
стряха, овча кожа и, за да прекъснем навреме обичайния за
„родното” мислене безкраен маниакален ред - конска опашка или
пък, почти без да отчитаме етноспецификата - „С чего начинается
Родина? / С картинки в твоем букваре...”? Тъкмо тук, найвероятно, се крие и обезсърчителната самота на П. П. Славейков,
почти без значение, че именно той формулира понятието
„българизъм”, и особено на Г. Милев, който, ако бъде обособен
заради специално изразеното си отношение към родно изкуство,
всуе се мъчи чрез метафизични съображения да масовизира
интелектуалската рационална убеденост в хуманистичната
стойност на универсалисткия мироглед.
Ако се съди по фигуративността на „отечественическата”
фразеология, доктрините, експлоатиращи носталгията по
родното,
са
par
excellence
„поетически”
доктрини,
въздействуващи върху масата чрез тактилната сетивност на
своите образи. Тези доктрини са „местнически”, придадени към
конкретно място, топос или, иначе казано, топически, обратно
на универсалистките, които пък по право следва да бъдат
наричани утопически, сиреч – лишени от присъщо място, родно
място или просто безроднически...
***
Ако преценяваме ценността на идеята за родно
производство
чрез
безпристрастното
свидетелство
на
държавническите
актове,
институционно
обосновали
„отечественическото” самочувствие на родния предприемач,
може би, е редно да споменем учредяването на постоянното
земеделско-промишлено изложение в Пловдив през 1892 г.364

364

Макар и първо, то поразява както с мащабите си, така и с
приложението на такива авангардни рекламни практики, каквато е
балонната реклама. На това историческо изложение „една от главните
атракции е бил балонът на Йожен Годар”. (Виж: Д. Доганов, Б.
Дуранкев. Българска рекламна енциклопедия, С., 2001, с. 13) Тогава е
издаден и първият рекламен албум у нас. (Пак там, с. 22)

Почти по същото време личните пътешественически
маршрути на Алеко, чиято „алчна” познавателна потребност от
досег със световните цивилизационни достижения го отвежда
последователно ту към Всемирното изложение в Париж през 1889
г. и в Прага през 1891 г., ту към Чикагското изложение през 1893
г., сигнализират съществуването на трескава нагласа в
стопанското поведение на родния предприемач към съизмерване
със стопанските успехи на други, по-напреднали в свободното си
развитие, народи.
Протекционистката политика на младата българска
държава спрямо родната индустрия намира своето върхово
проявление в „Закона за насърдчение местната индустрия”365,
дори най-безпристрастното тълкувание на чиито мерки биха му
придали облик на извънреден закон, който, съотнесен със
страстния Цанигинчев патос за опазване на родните
производствени традиции, може да бъде окачествен като първи
манифест на родния индустриален авангард. По силата на този
закон всяко новосъздадено предприятие се освобождава за срок
от 15 години от „даждията емляк и патентов налог”; освободени
са от „гербов налог” кантрактите за основаване на предприятието,
както и акциите, издадени за същата цел; вносните суровини,
материали, машини, както и частите за тях, се освобождават от
мито, а транспортът им с железницата се извършва с 35%
отстъпка от „съществующите ценови тарифи”; със същата
отстъпка се извършва превозът и на готовата продукция,
произведена от новосъздадените предприятия; за изграждането
на индустриални обекти държавата предоставя безвъзмездно
държавни имоти, дори когато в тях има безценна и подлежаща на
особен регулативен надзор „водна сила”; към индустриалните
имоти безвъзмездно се придават държавни и общински земи, ако
предприемачът реши да изгради инфраструктурна връзка между
предприятието си и държавната пътна, в това число и
железопътна, мрежа...
Сред изредените безпрецедентни протекционистки мерки
обаче особено се отличава една, чиято стойност днес, когато
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Държавен вестник, бр. 22 от 28.01.1895 г.

родният предприемач отдавна е изгубил гордостта от
самомнението си на най-ценен държавен капитал, без да се
замисляме, бихме определили като спасителна за креативността
на националния строителен дух. Буквалният смисъл на тази
мярка, по силата на която продукцията на новосъздадените
предприятия се предпочита за държавни и стопански нужди пред
вносните аналози, независимо от ценовото съотношение между
тях, снабдява с изпреварваща законова сила по-късния
сърцераздирателен индустриален вопъл от междувоенното
кризисно време „Изберете българското!”
Що се отнася обаче до надеждността на критериите, чрез
които
адекватно
бихме
описали
самомнението
и
идентификациите на този значим за новата история на България
социален тип, какъвто е родният предприемач, по-скоро следва да
заложим
на
неговите
приватни
инициативи
за
институционализиране на активността му. Една от тях, разбира
се, е учредяването на Съюза на едрите фабриканти през 1903 г.,
който впоследствие променя името си в Съюз на българските
индустриалци, като продължава своето съществуване „чак” до
1948 г. Именно 20-годишният юбилей на съюза, отбелязан в
уплътнения от разнопосочни призиви към възкресяване на
родното контекст на 20-те, провокира такива равносметки, които
произвеждат синхронни на модално единния публичен контекст
апели към постигането на „коренна” етническа самоценност и у
родната предприемаческа инициатива. Още в устава на съюза,
утвърден от министъра на търговията и земеделието „с Приказ №
1559 от 29 ноемврий 1903 година”366 , като първа и най-важна
сред „длъжности[те] на членовете” им се вменява императивно
„да предпочитат употреблението на продукти от местно
производство и да действуват за развиване съзнанието в масата
да употреблява продуктите на местната индустрия”.367
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Юбилеен отчет на съюза на българските индустриалци в
продължение на 20 години (1903-1923), С., Печатница П. Глушков,
1924, с. 11
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Особено важен параметър на предприемаческото
самомнение е създаването на обективна и конвертируема
идентификационна мярка, каквато навсякъде по света е родният
стандарт. Първи подобен опит прави Министерството на
благоустройството в едно от трите поредни правителства на Н.
Мушанов през политически неспокойната 1932 г., когато то,
паралелно с грижите си, свързани с последствията от световната
стопанска рецесия и напрегнатото очакване на предстоящите
важни политически промени в Германия,
експериментира
въвеждането на единни норми в производството на ... врати и
прозорци. Макар обектът на т. нар. „пилотен проект” да
предизвиква известно пренебрежение, той е определен чрез пряко
копиране на германски опит.368 Въз основа на резултатите от този
практически тест, почти на шега, на първи април 1938 г., бива
основан и Българският институт за норми, чиято абревиатура
БИН, по очевидно „стандартизационно” подобие с немския си
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Това личи от едно изложение до министъра на земеделието на
създадения вече в края на 30-те Български институт за норми.
Подписано от неговия пръв председател – индустриалеца придворен
доставчик Велизар Пеев, в него се споменава следният аргумент за
ползата от стандартизиране на индустриалното производство: „С
въвеждането на германските норми за врати и прозорци, при едно
рационализирано и уеднаквено производство на същите, костуемите
цени на вратите и прозорците са били намалени с 30% и, при един
строеж от 250 000 жилища за една година, били спестени близо 60
милиона марки народни средства.” За архивните документи, свързани с
учредяването на БИН, благодарим сърдечно на г-н Ивелин Буров –
председател на Управителния съвет на Българския институт по
стандартизация, настоящ приемник на БИН. За нас бе особено приятна
изненада (потвърдила, впрочем, предварителното ни подозрение) да
научим, че съвпадението между фамилните имена на г-н И. Буров и
един от най-крупните ни стопански деятели от междувоенното време –
А. Буров – не е случайно. В градивния строителен импулс, излъчван от
съхраненото съзнание за мотивирана поколенческа приемственост
между родните стопански елити, виждаме залог за една напълно
възможна, бъдеща „оптимистична стопанска теория за българския
народ”...

аналог DIN (Deutsches Institut für Normung), се превръща в
разпознаваемо лого на родния промишлен стандарт и се поддава
на нелишено от основания разночетене като „Български
Индустриални Норми”. Дали всички първи 112 уточнени, приети
и публикувани до началото на Втората световна война норми
(БИН-ове) са подбрани по прагматични мотиви, по
административна целесъобразност или пък представляват
символна „извадка”, умишлено
репрезентативна спрямо
„коренния” дух на родната индустрия, може да се съди по
единствената, известна нам предварителна норма № 35, която
дефинира производствените стандарти при промишленото
тиражиране на такъв символен образ на държавността, какъвто е
„народното знаме”.369
В нагласите на промишления брандинг обаче дори
носталгичната реактуализация на родното в неговите най-ярки и
недвусмислени символни въплъщения претърпява известни
текущи „промени”, поне що се отнася до тяхното безкористно
производство и разпространение. Тиражното производство и
разпространение, например, на националния трибагреник, още
преди 1938 г., когато с предварителна норма №35 на БИН бива
определен стандартът „Народно знаме”, се превръща във ...
възмездна дейност. Вероятно по изкушение на ироничната си
предубеденост, сме склонни да търсим симптоматика за това в
едно, макар и очевидно случайно, съвпадение.
Рекламна обява във в. „Слово” от ноември 1936 г.
съобщава социологически любопитното обстоятелство, че „вече
всички фабрики и търговски магазини връзват с хубавия, здрав и
евтин трикольорен шнур”, което може да се тълкува или като
фикционален резултат от съкровените стопански упования на
производители и търговци, или пък, което е по-близко до нашето
предубеждение, като индикация за масовизираната и
хабитуализирана във всекидневната активност лична самоизява
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Предварителната норма №35 „Народно знаме” публикуваме като
приложение в края на книгата. В раздел 5 (Качества на материята) на
тази предварителна норма, впрочем, се споменава, че БИН № 3
стандартизира производството на хартия като стратегически продукт.

чрез отъждествяване с най-абстрактната идея за родното. Дори
уточнението на търговската комплектовка („на кълбета и макари
– 2000 метра в кгр”) не смущава особено гордото ни съзнание за
право на „съсобственост” по рождение върху изделието с
неизмерим идентификационен ресурс, както, впрочем, чувството
ни за племенна принадлежност остава незасегнато даже и от
буквалното назоваване на „символичната” цена, наред с четивно
схематизирания облик на стопанската конюнктура („5 ст. метъра
срещу 18 ст. на конкуренцията”). Емотивна съпротива възниква
едва в резултат на случайно утрираната възмездност на сделката
чрез името на предприемача... Живодеров, което, повече от
очевидно, дори без предзнание за смисъла, вложен от Плавт в
неговата сентенция „nomen est omen”, не напомня нито
самарските монахини, руския художник Н. Симаков и граф
Рошфор, създали в своя славянофилски унес безвъзмездно
първата регалия на Третото българско царство, нито дори Райна
Княгиня, Стоян Каралеев-Бáненеца и Иванчо Зографа, създали
пък светинята на Априлското въстание единствено в идеален
порив към свободата...

(„Слово”, ноември 1936 г.)
Подобно ценностно „споразумение”, сключено между
обичайно-правния пиетет към символната недосегаемост на
националния флаг и ноубрау-критериите на индустриалната
аксиология, представя още през 1928 г. една рекламна обява за
хартиени знаменца, чиято публикация, макар и в потискащия

контекст на голямото чирпанско земетресение от 14-ти април
същата година, е ловко съобразена с предстоящия празник на
родната книжнина - Св. св. Кирил и Методий. Предложението
впечатлява не толкова с изчерпателната си конкретност,
смесваща православен и олимпийски пантеон („...с многоцветна
икона Св. св. Кирил и Методий, издание Венера...”), нито с
ангросисткия си патос („...стоте – 100 лева...”), нито дори с
авангардната спрямо родния контекст мярка за стимулиране на
продажбите („...подарък 100 значки”). Впечатлява с инверсията
(„байрачета
цветни
трикольорни”).
Такова
умишлено
„остранностяване” на езика би могла да произведе само
достатъчно легитимна норма за користната му пропагандна
употреба. Стилово нормираното насилие над езика в конкретния
случай вещае оптимистична перспектива пред ноубрауаксиологията, съвместяваща с конформистка търпимост
традиционно високата символна стойност на знамето с
откровените дъмпингови посегателства срещу пазарната му цена
на обичайна стока.. Инверсията е направена като че ли чрез вярно
търговско предчувствие за смисловите приоритети според все
още предстоящата синтактична теория за актуалното членение
или поне въз основа на посветеност в прагматическите досетки на
Г. Фреге за пресупозициите...
За предполагаемо отчетения символен ресурс на първите
112 БИН-а обаче може косвено да се съди даже по
съществуващите през 30-те медийни опити за изграждане на
такъв есенциален образ на българската индустрия, който да
стимулира износа на нейните най-конвертируеми продукти. Дори
без да търсим мощната тълкувателска опора на предзнанието,
осигурено от каравеловско-алековската метонимична емблема
„родно/рози” или пък от цанигинчевската апология на родното
вино-, зеленчуко- и тютюнопроизводство, слоганът от средата на
30-те, представящ пред света родния индустриален образ, гласи
просто ... същото: „THE LAND OF ROSES, GRAPES AND
TOBACCOS”370 По данни на Националната банка от 1935 г.,
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В: Слово, 1935 от 15.09. И този слоган на родния product placement
продължава да апробира своя репрезентативен ресурс, като се започне

представени от нейния вицепрезидент Бурилков, без да бъдат
сочени каквито и да било специални политически причини за
това (обстоятелство, към което могат да бъдат отправени
основателни подозрения), българският износ на вина за Германия
през 1934 г. има почти троен прираст спрямо количествата от
предходната 1933 г. – от 51040 дуз. на 130240 дуз., а изнесените
за Полша обеми се увеличават два пъти – от 7500 дуз. на 14870
дуз.371 Като единствено смущаващ детайл в гордия отчет за
стремително увеличения износ, осъществен от емблематичния за
родната индустрия бранш, могат да бъдат посочени ... турските
имена на най-разпознаваемите сортове български вина – „АфузАли” и „Чауш”... Дори специално публикуваните на латиница
рекламни „визитни карти” на износителите съхраняват
ориенталските конотации у този роден експортен паспорт
(например: Frische Tafeltreuben Afis-Ali, A. N. Galjanoff & Sohne,
Import – Export, Plovdiv – Bulgarien), без какъвто и да е
стилистичен усет за възможен ущърб върху разпознаваемостта на

поне от „гюловата ракия” у Л. Каравелов, мине се през народоведските
текстове на Ц. Гинчев, Алековия „износител” на гюлово масло, „В
страната на розите на Е. Попдимитров”, та се стигне чак до наши дни,
когато емблематичната разпознаваемост на тези родни „брандове” все
още активира мощна тълкувателска инициатива или в културологически
подстъпи към племенното самопознание (Н. Георгиев. Името на розата
и на тютюна, С., 1992; макар в тази студия да се четат самоиронични
отпратки и към романа на У. Еко „Името на розата”), или пък в
новоисторически пориви да бъде интегративно осмислен духът на
активните етнически идентификации (М. Горчева. Розата: исторически
перипетии и семантични преображения на една национална емблема. В:
Историк със съдба на творец и преподавател. Сборник в чест на 60годишнината на проф. д.и.н. Людмил Спасов, Т.2, В. Търново, 2009, с.
35-55). Макар по-скоро заради изключителността в експортните
позиции на гюловото масло около средата на 19-ти век, отколкото в
резултат на преднамерени символни внушения, все пак е интересно, че
първата депозирана в чужбина българска марка е именно за гюлово
масло. По данни на Д. Доганов, това е марката „сХс”. (Д. Доганов, Ф.
Палфи. Рекламата каквато е, В., 1992, с.17)
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родното индустриално достойнство...За такива колебания в
устойчивото усвояване на представата за родното, за
националното от брандинговия авторитет на младата българска
индустрия свидетелствуват доста по-ранни реклами, разчитащи,
обратно, на импортния промишлен престиж: „Чисто английски
мушами”, „Английски мотор... Национал”, „Английски каучукови
цървули” (с достоен „превод” в името на фабриката India Rubber
Sandal) и пр..
Макар и законово институционализиран в самия край на
19-ти век, основният патос на манифестния призив към родно
производство се превръща в предмет на масово „изповедание”
сред българските индустриалци едва в годините след
Европейската война, когато очакванията за бърз просперитет се
оказват затиснати от отшумяващото ехо на поредица следвоенни
бедствия. Сред тях, разбира се (ако не бъде разчетено
шизофренно публично прорицание в почти апокалиптичното
несъответствие между незапомнено добрата тютюнева реколта от
1923 г.372 и братоубийствения метеж оттогава) личат преди
всичко голямото чирпанско земетресение от 1928 г., възприето
впоследствие като прелюдия към голямата рецесия, и
непосредствения опит на множество лични стопански драми,
положени в изострената противоречивост между родни и чужди
(стопански) интереси в задълго устоялия след това кризисен
контекст.
Симптоматична в този смисъл е метафоричната
представа, дадена в отчета на Съюза на българските
индустриалци, за младата българска индустрия: „Всяка млада
държава има нужда от протекция, от насърдчение на своите
икономически сили. Такава държава се намира в стадията на едно
новородено дете, което има природното право на защита и
грижи, докле достигне своето пълнолетие. Оставено самό, на
своите собствени сили и средства, то неминуемо бива осъдено на
загинване. Младите земледелчески и индустриални народи
никога не могат да закрепнат и се засилят икономически, ако
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Известната марка цигари „Ernte 23” на германската компания
Reemtsma е своеобразен паратекст на именно тази стопанска „епопея”.

техният труд не среща реална защита спрямо силната
конкуренция на другите чуждестранни, силно закрепнали и
богати във всяко отношение, държави.”373 В когнитивната
очевидност на този метафоричен „деминутив” някак
поприбързано може да бъде разчетена липса на каквато и да е
стопанска агресия, дори априорна склонност у родния
индустриалец да заеме защитна „ембрионална” поза до
навършване на своето „пълнолетие”. Илюзията, че неговото
стопанско поведение е представено предимно от агорафобийни
реакции спрямо чуждия конкурентен натиск, обаче не е твърде
състоятелна.
Ако се върнем отново към „Милионерът” на Йовков,
бихме забелязали усетена от неговия репортажен нерв дори
известна типова симптоматика в лукавата ориентация на
българския индустриалец от края на 20-те сред контекста на
неминуемото стопанско съизмерване между родно и чуждо.
Двойният стандарт на неосъществения индустриалец Таско
Кокичков към чуждия конкурентен натиск личи в неговия план за
агресивно брандиране, според който продуктивната пазарна
инерция на чуждия бранд – италианското олио „Сасо”
(„...вестниците са пълни с реклами за него, жените го грабят като
халва...”374) – следва да бъде усвоена в полза на новия роден
конкурентен бранд – олио „Тасо” („...нали Тасо ми е името.
Разликата е само една буква, инак е същото. И ще върви като
италианското.”375). Агресивното брандинговане чрез нелоялната
конкуренция на „една буква” (от типа „Бакиш/Бакфиш”376,
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Юбилеен отчет на съюза на българските индустриалци в
продължение на 20 години (1903-1923), С., Печатница П. Глушков,
1924, с. 23
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Й. Йовков. Цит. съч., с. 129
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Й. Йовков. Цит. съч., с. 130
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За такъв опит съобщават през 1933 г. братята Бакиш, собственици на
фабриката за гумени изделия „Х. Бакиш и брат”. Някой си Генко Ганев
от София „пуснал за продажба гумени цървули и сандали с марката
Бакфиш”, в резултат на което братята-индустриалци се позовават на
Закона за търговските и индустриални марки, който „преследва строго
подобни имитации. Освен затвор и глоба, той предвижда и конфискация

„Panasonic/Panasoanic”), макар и далеч не винаги лишена дори от
хуманистична мотивация (например, саркастичната ирония,
вложена в реплика на д-р Кондов: „Една фабрика за растителни
масла, в туй има нещо човеколюбиво.”377), подсказва не твърде
идилическите представи за отношенията между родно и чуждо,
изповядвани от доктрината (с позволение) родно производство.
Една подобна, сравнително късна нейна проява е дело на
Българското аптекарско кооперативно дружество в самия край на
30-те и представлява недвусмислена атака срещу монополните
(от 1899г.!) пазарни позиции на популярната таблетка от
Леверкузен. Междувременно обаче, независимо от липсата на
конкурентни инициативи на българския пазар, прословуто
бдителните германски предприемачи информират още в началото
на 20-те своята предана „клиентура” (по-скоро „пациентура”) за
специалните критерии за разпознаваемост на бранда: „зеленият

на инструментите, а също и на всички стоки, на които е отпечатана
регистрираната марка...” (Слово, 17.06.1933) Що се отнася до
възникването и формирането у нас на надеждна публична представа за
идентификационната и охранителна функция на бранда, би било
интересно да споменем, че първият ни „каталог” на южнославянската
държавна хералдика – „Стематография” (1841 г.) на Х. Жефарович –
предхожда само с 10 години своето подобие, посветено на... стоките.
През 1851 г. хаджи Н. Йоаннович в „Чистописание” представя 18
литографирани „знакове на стоки”. (Виж: Д. Доганов, Б. Дуранкев.
Българска рекламна енциклопедия, С., 2001, с. 112-113; Р. Дамянова.
Реклама/разгласа през Възраждането или появата на „очакващия човек”,
В: Сб. Модерността вчера и днес, С., 2003, с. 158-159), легитимиращи
представата за референциално тъждество между продукт и бранд, макар
в този случай брандирането да се постига чрез лого. Дори да не
надценим прекомерно „съвпадението”, не би било излишно да
допуснем, че уловеното семиотично подобие, като че ли уравняващо
априорно неравноценни идентификации, сигнализира известно
„търговско достойнство” у тъй наречения ренесансов човек, чиято
предприемаческа активност е важен параметър на личния му
държавностроителен принос.
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бандерол с желт надпис по него, около всяко картонче,
гарантирва истинността и предпазва от фалшификация.”

(„Слово”, 6.09.1924)
И така, щастливо посрещнал своя полувековен юбилей
през 1938 г378., „съюзническият” бранд „Aspirin” на немския
химически концерн „Friedrich Bayer & Co.” още на следващата
година се оказва под ударите на приятелския стопански огън чрез
един от най-красноречивите фетиши на българската доктрина за
родно производство379– РОДОПИРИН.
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Една таблетка празнува рожден ден. В: Слово, 26.05.1939
Уточняваме „българската”, тъй като отечественическият принос на
други конкурентни доктрини за родно производство е лесно
разпознаваем в брандове като „росипирин”, „полипирин” и пр.
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(„Слово”, 03.1939 г.)
В това популярно рекламно изображение етнонимичните
знаци на родното са интензивно амплифицирани чрез
неколкократна редупликация: [Род]-о-пирин, интерферентно
обоснованата народно-етимологична хипотеза Род-о-[Пúрин],
съчетана с корелативно „географско” разночетене [Родόпи]-рин,
българско производство, Българско аптекарско кооперативно
дружество, карта на България. Втората народно-етимологична
хипотеза [Родόпи]-рин няма да скрием, че изкушава, даже
заставя, да бъде преценявана като съвършено възможно ехо на Н.
Шейтановите доктринални понятия „родопизъм” и „орфизъм”...
Сред контекста на стабилната родна литературнохристоматийна традиция в географското обозначаване на родното
[например, отчетливата реминисцентна линия, очертана от
„Хайдути” на Х. Ботев („...на Странджа-баир гората,/ на ИринПирин тревата;...от Цариграда до Сръбско,/...от Бяло море до
Дунав -/ по румелийски полета... ”), „Де е България?” на И. Вазов
(„...де се белий Дунав лей,/ де от изток Черно море.../... горда
Стара планина,/ де Марица тихо шава/ из тракийска равнина,/
там, де Вардар през полята.../...де на Рила грей главата/ и при
охридски вълни.”), „Татковина” на П. Р. Славейков („...дето

Дунав, Вардар, Струма/ и Марица си текат!”), „Нощ” на П.
Яворов („...от Дунав до Егея бял/ и от Албанската пустиня/ до
черноморските води!”)380] се вписва и далеч не по-малко
устойчивата промишлена брандингова ориентация към родната
топография, макар и с известни различия в ценностния подбор:
например, „най-сладките и неизменни папироси 1-во качество на
Картела” „Родопски букет” и „Арда” („зората на 1931 г.!” –
струва си да помислим върху аналогията с изходната реторическа
предпоставка в „Де е България?” на Вазов: „Питат ли ме де
зората...”), по-непрестижните папироси „Балкан”, винен склад
„Дунав”, АД „Мургаш”, хартиена фабрика „Марица”, фабрика за
картонаж и канцеларски изделия „Мадара” и прочее безчет
кооперативни сдружения, тиражиращи подобна топографска
знакова безпределност.
Независимо от идейните и ценностни своеобразия на
новата им „родна” социална среда, дори българските емигранти в
Америка няма да е пресилено да се каже, че през първите
десетилетия на ХХ век „експортират” далеч на запад, покрай
„старокрайски” (от Стария край, сиреч, Стария континент)
потребителски стоки, и почвеническия дух на доктрината за
родното. Разбира се, можем с основание да надценим
емигрантската носталгична мотивация при свободния им избор на
идентификационни стопански брандове. Но ако трябва с една
дума да обозначим унеса по коренния дух на автентичните
племенни ценности, нима не следва да предпочетем тъкмо думата
„носталгия”? Лесно убедени в чудодейната мощ на рекламата,
емигрантите множат топосите на родното върху стопанската
карта на Новия свят. Сред тях личат хотел, гостилница и
ресторант „Витоша” на Върбан Чочев (Кливланд, Охайо), кафе,
ресторант и пул-рум „Македония” на Иван Цалов, Фане
Димитров и Стефо Нанов (Акрон, Охайо), хотел „Балкан” на
Тотю Пенев (Чикаго, Илинойс) и мн. др.

380

Виж например: С. Сивриев. Младият Яворов, четен от д-р Кръстев,
В: Сборник: 80 години от рождението на Тончо Жечев, В. Търново,
2011, с. 191

За
пристрастността
на
брандинговия
избор
свидетелствуват специални „образователни” обръщения на
емигрантския вестник „Народен глас” (National herald) към
рекламодателите. Едно от тях подмамващо несериозно гласи:
„Търговци! Не приличайте на оня любовник, който се среща с
любовницата си в тъмните кюшета!”381

(в. Народен глас, 16.11.1910)
Друго пък, с патетична сериозност, макар и без особено
изискан усет към стилистиката, „чете” задокеанска лекция върху
ползата от рекламата: „Рекламата е душата на търговията и
колосът на световния прогрес! Днес е векът на рекламата и
нищо в обществения живот не може да напредне и добие
резултати без рекламата, която е една необходимост във всички
отрасли на живота: индустрия, търговия, управление,
медицината, науката и пр., и пр. в целия свят и специално в
Америка – най-прогресивната страна в целия свят, която е
добила своето огромно богатство благодарение на широката
реклама, употребявана и използувана най-рационално. Само
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В: в. Народен глас, Granite city, Illinois, 16.11.1910

който рекламира, той прогресира и печели.”382 А у нас даже
маргинални предприемачески инициативи проявяват склонност
да се сдобият с величието на яворовския географски размах при
самоидентификацията с родното. Така например, специално
обнародваното „манифестно” меню на аперитиви „Хъшове” и
„Млада Копривщица” включва в състава си интригуващи със
своята красноречивост позиции като „отлежала троянска
сливова”, „екстра старозагорска мастика”, „радомирски
кебапчета” и „копривщенска луканка”...

(„Слово”, 5.08.1935 г.)
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Юбилеен сборник на „Народен глас”, с. 21. За съжаление, не можем
да цитираме по-коректно, тъй като се позоваваме на единствения брой,
открит в частна сбирка у нас, а неговата титулна страница липсва. За
предоставената възможност да ползуваме екзотичното издание сме
задължени на Я. Милчаков.

Прелъстяването към идеята за родното чрез кулинарната
съблазън на радомирски или узунджовски кебапчета обаче
изглежда пропагандистки невинна и затънала в безобидно
раблезианско доволство в сравнение с радикално-екстремистките
предприемачески призиви към „ксенофобски” бойкот на чужди
стокови аналози. Още в средата на 20-те Първата българска
плетачна фабрика в Габрово „Бъдащност” публикува апела си
„Купувайте само български стоки”, който, заради твърде
изчерпателната систематизация на протекционистки аргументи,
може да бъде преценен като сравнително ранен манифест на
индустриалния шовинизъм. Ето, прочее, почти целият текст:
КУПУВАЙТЕ САМО БЪЛГАРСКИ СТОКИ
Най-добре работи за България тоз, който купува стоки
от български произход.
Работникът, като купува български стоки, подпомага
собственото си дело.
Имотният, който дава пари за чужди стоки, неговият
имот и спокойствие са застрашени.
Чиновникът е длъжен да купува само български стоки.
Само така той ще подкрепи българския работник и
производител, от когото се събират данъци за заплати. Иначе
производството ще спре и данъци няма да постъпват. Изворът
ще пресъхне. А казано е: „Който черпи от един съд и не долива,
изпразва се съдът.”
ДА СЕ ЗАПОМНИ: КОЙТО ДАВА ХУБАВИТЕ
БЪЛГАРСКИ ПАРИ ЗА ЧУЖДИ СТОКИ, ГОТВИ ГИБЕЛ ЗА
БЪЛГАРИЯ
Търсете по магазините гарантираните реномирани
фланели, гащи и кюлоти...

(„Слово”, 15.10.1926 г.)
Без изобщо да коментираме императивния модус на
призивите, положили дилемата „родно/чуждо” в драматичния
обхват, заключен между светлата стопанска „Бъдащност” на
България и апокалиптичната прокоба за гибелна стопанска
„суша”,
дори
само
бленуваният
стратификационен
„егалитаризъм” (работникът, имотният, чиновникът), напомнящ
вдъхновено племенно единение в лицето на значима кауза
(„Пиянството на един народ”, „...богатий с парите, учений с
умът...” и пр.), ще бъде достатъчен, за да заподозрем този
страстен апел в патетично родство с известни, някои от които кървави, родолюбиви прокламации от близкото героично минало.
Аналогията има своите синтактични опори и в ботевската
субстратна конструкция „Тоз, който..., той...” („Хаджи
Димитър”), която прозира зад най-ярко емфатичните акценти на
манифестния призив (например: „Тоз, който купува стоки от
български произход, [той] най-добре работи за България”). За да
не създадем впечатлението, че употребата на емблематичната
ботевска конструкция за целите на стопанската пропаганда е
изключение, ще споменем поне още една сходна употреба, този
път – в реклама на „Белфа” АД (Българска фабрика за

електрически лампи - Сливен): „[Тоз], който подкрепи родната
индустрия, той създава стопанска независимост.”

(„Слово”, септември 1935 г.)
„Героическият синтаксис”, пригоден към борбите за нова
независимост чрез „тактиката на културното бракониерство” (М.
дьо Серто), обаче се оказва, че не е най-екстремисткият
инструмент в експликативния арсенал на индустриалния
шовинизъм. Пиететът към сакралните речеви формули по-скоро е
пречка те да бъдат апликирани към приватни каузи, каквато е
стопанската изгода, и заемат, както личи, „общи места”
(използуваме понятието в смисъла, вложен от класическата
реторика, т.е. като антоним на „местата на конкретните дела”)
като етнически споделени колективни нагласи – любов към
родината, племенни интереси и пр. Директните апели към
радикална ксенофобия в потребителското поведение обаче
напускат обетованите предели на речевата сакралност, за да
затънат без остатък в едноплановата буквалност на уличното
барикадно говорене:

НИТО ЕДИН ЛЕВ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КРУШКИ
Ние браним българския лев с чисто българско
производство, това е нашата гордост.
Както личи от продължението на призива за родно
потребление, всяко следващо премодулиране на патоса към
„обективизма” на рационалната аргументация е „бременно” с
неуместен спрямо спасителната кауза на родното потребление
салонен амфиболизъм:
БЪЛГАРИ, УПОТРЕБЯВАЙТЕ САМО ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ КРУШКИ „БЕЛФА”, които във всяко отношение
ще ви задоволят.
Обезпокоителната за доктрината на индустриалния
шовинизъм амфиболия е задължена поне на популярното
предзнание, че, стане ли дума за „задоволяване във всяко
отношение”, родният стереотип обичайно ни заставя да
поглеждаме към...чуждото.

(„Слово”, 6.11.1935 г.)

Вариант на същата амфиболическа теза подлага на
колебание вече не пропагандно важната потребителска
ориентация в отношенията между родно и чуждо, а найконсервативното ядро на личния етос – персоналната
идентификация чрез кръвно родство като свръхсетивен
проводник на представата за родно. Заплашена се оказва
инфантилно-носталгичната съкровеност на бабиния образ,
иконизиран в представите на повечето от нас, и, макар този типов
образ да е тактически изгодно подкрепен чрез квази-детско
хореично четиристишие:
Баба веч, самичка
иглата си вдява,
щом Белфа едничка
обилна светлина ú дава.,
премълчаната логическа рекапитулация неудържимо настоява, че
правилният потребителски избор „ще задоволи” баба „във всяко
отношение”...

(„Слово”, 1935 г., бр. 4005)

Разбира се, сред рекламния контекст на 20-те (и даже 30те) подобни реторически несполуки изглеждат пренебрежимо
незначителни.
Стилистичното
разточителство
на
непродуктивните амфиболии шествува в оптимален обхват,
ограничен, от една страна, от дискредитиращо комичното
смислово съответствие между бранш и бранд (например,
„Месопродавница Братя Петелови”), и, от друга – от
непримирими смислови антиномии, разколебаващи, както е в
случая („Всякакви мебели за народа само при Лувр!”), изходни
репери за разумна социална ориентация.
Именно в безбрежния рекламен „амаркорд” на 20-те,
калейдоскопично смесващ, съизмерващ, противопоставящ
разнокалибрени индустриални и потребителски ценности като
„гумени тиранти”, „жилки за врабци” и „ластици за чорапи” с
„крале на велосипедите”, „дараци и чепкала всякакви” с
„пръскачки Шантеклер”, се разгръща дискурсивно теоретически
не особено стройният, но доктринален сблъсък между родни и
чужди стопански интереси. Без дори да се срещнат в директен
дебат, главни идеолози на страните в латентния конфликт, поне
според типографската съизмеримост на техните публични
обръщения (по цяла вестникарска страница!), са Хенри Форд като
свръхразпознаваем „агент” на пазарния глобализъм със
свойствената му експортна стокова инвазия и Борис Персийски
като „апостол” на почвеническата индустриална доктрина, а, ако
се съди по красноречивата му килимарска фамилия, дори и като
проводник на известни оксиденталистки предубеждения в
„титаничния” стопански сблъсък между Изтока и Запада.
За да не предозираме херменевтично усърдие, само ще
кажем, че манифестното обръщение на Б. Персийски
„Предпочитайте българското производство! Спасението на
страната ни е в собствения национален труд”383 е реторически
основано предимно върху носталгично взряна в миналото
почвеническа
аргументация,
почти
изчерпателно
систематизирана междувременно от идеолозите на Родно
изкуство, върху патриотичен шовинизъм на потреблението,
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в. Слово, 13.02.1931 г.

сантиментално обвързан със сладостни блянове по извънредния
„Закон за насърдчение местната индустрия” от 1895 г., и, наймалко, върху технологичните преимущества на родното
килимарското производство...
Обратно, манифестното обръщение на Х. Форд „Новият
Форд. Извънредно важни известия за всеки автомобилист от
Хенри Форд”384 реторически експлоатира хуманистичните
проекции на своя индустриален принос. „Земно кълбо”, „свят”,
„човечество”, „милиони хора” са само част от синонимите,
използувани от индустриалеца-идеолог, за да назове масовия
адрес на своето хуманистично посвещение. Лептата си към
„прогреса на човечеството” той измерва с гранични, адекватни на
квантовата теория, представи за скорост, от ракурса на чиито
възможности за лична мобилност границите на родното
изглеждат твърде тесни. Петнадесетте милиона автомобили,
произведени от него за 19 години, добиват сетивния образ на
вселенско хергеле, освободило мощта на „близо триста милиона
конски сили”. „Прогрес”, „бъдеще”, „по-добър свят” са онези
неопровержими глобалистки аргументи на Форд, които в крайна
сметка обезкръвяват почвеническите доводи на регионалистките
доктрини. Последващата съдба на регионалисткото мислене,
дори без съдействието на Артемидор Далдиански, може да бъде
разгадана в индустриалната перспектива пред самите автентични
килимарски орнаменти, помнещи „коренния дух” на племенната
аксиология. Ако се вярва на загатнатата от С. Скитник прогноза,
оттук насетне те ще предстои да се възпроизвеждат предимно в
декоративните щампи на...балатума.
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Вместо заключение
Ако историята изобщо ни учи на нещо, то е или това, че
никога не се учим от нея, или пък това, че историческата
компетентност се превръща в активно познание предимно чрез
сетивното посредство на личния опит. Припомняме този
резигнантен исторически шлагер, не за да се усъмним в
резултатите от вдъхновенията на Клио, като пледираме за
задължителна екзистенциална потвърденост на активното
историческо знание, макар че... Макар че и нашият личен опит
показва именно все същото. Да поясним.
През 90-те, когато „вятърът на промяната” прекъсна със
своята центробежна мощ множество надеждни хуманитарни
кариери, разби съкровени мисловни съюзи между учители и
ученици, за да ги подложи на екзистенциални изпитания, проф.
Н. Георгиев обобществи понятието „литературни бягства”.
Метежът обаче, сполетял през смутното време на 90-те
хуманитаристиката в нейната „кула от слонова кост”, сега
преценяваме като една от сравнително скъпернически
предоставяните от историята възможности за продуктивен изход
от познаваческия изолационизъм. (Предпоследната от тези
възможности роди след Европейската война инженерния
анимизъм, а последната преди 90-те пък - Втората световна война
- „революционно” наложи като всеобщо ценностно изповедание в
обхвата на художествените вкусове отдавна забравената и
анахронична спрямо свободния свят неокласицистична ценностна
норма.) Така поколението на пишещия тези заключителни думи
се оказа лице в лице с шокиращото предизвикателство да обогати
своята елитарна ценностна система с неизбежни отражения от
презрени аксиологични парадигми. Ако трябва да назовем съвсем
накратко придобитото ново аксиологично знание, ще
използуваме понятието извънхудожественост, за да подскажем,
че аксиологичната система на 90-те тръгна по отдавна извървян,
но принудително заличен път на вече преживян опит, под чиято
валирана повърхност са съхранени следи от онези ценностни
синкопи, които от началото на ХХ век докъм средата на 40-те
създават причудливи контаминации между стопанство,

художество, медии и пропаганда. При това, далеч не само у нас,
ако се съди поне по руския прототип на това понятие „внехудожественность/ вненаходимость”. Именно формираният
вече през 30-те у нас единен аксиологичен ракурс nobrow,
получен в резултат на ценностна интерференция между
маркетинг и художествен канон, е един от преките симптоми на
реално либерализираната публична среда, взаимодействието
между специализираните ценностни „социолекти” на която е
гарантирано дори в такава неравноправна по условие
политическа система, каквато е монархията...
Преценена обаче през 1948 г. от В. Коларов като
нездравословна за ценностния монопол на най-демократично
устроената държавност, либералната колаборация между
художествен канон и промишлен брандинг, между висока
култура и субкултура загуби от състава си... рекламата, върху
правата за чието медийно тиражиране бе наложена ленинска
рестрикция. Това посегателство върху либералната ценностна
норма на публичната среда съвпадна далеч не случайно с
началото на национализацията. Така, пораженията, понесени от
личната предприемаческа инициатива, се оказаха поражения и
върху ценностния либерализъм. По ирония на съдбата, найвеликата стратификационна илюзия, която поне от времето на
Френската революция се отъждествява с егалитаризма,
реактуализира както класицистичната нормативна представа за
чистите жанрове, така и не по-малко класицистичното
нормативно разграничение между висока и ниска култура.
Съдбовната ирония е в това, че тъкмо обществото „без елит”
разчете гаранции за своето несмущавано възпроизводство в
своего рода елитарна култура, в своего рода чисто изкуство,
загърбило
субкултурното
разноречие
от
алтернативни
сублимации на дълго потискана миноритарна рефлексивна
енергия. „Революционният” консерватизъм се стъписваше пред
всеки опит за нарушение на нормативните ценностни граници и,
задълго лишена от естествена стопанска основа, рекламата
изпълняваше, за разлика от своята посестрима Пепеляшка, ролята
на привилегирована слугиня, заета с по-малко опасното външнотърговско домакинство. Там биваха допускани дори
контаминативни продукти на остатъчни nobrow-спомени като

споменатото кентаврическо волнодумие за „Кока-кола/
Коканова”. Всъщност, дълбинна причина за футурологичния
опит да бъде създадено общество, масово изповядващо елитарни
вкусове, беше повсеместното лудитско отчуждение от...
производството, колкото и странно да изглежда това в държавата
на работниците и селяните...
Ако се вярва на В. Бенямин, промишлената
стандартизация изгражда респектиращ модел за разумно устроена
и спокойно понасяща ценностни „изненади” стандартизация и на
художествените вкусове, които не се гнусят да се огледат в
дисконтинуалния механизъм на модата. Иначе казано,
масовизираната у нас през втората половина на ХХ век представа
за художествена ценност набързо „забрави” наученото дотогава,
за да се отдаде на футурологични блянове по самодостатъчен
пролеткултовски естетизъм, анахронично отчужден от реалната
същност на артефакта в епохата на неговата „техническа
възпроизводимост”. От подобна ценностна позиция трудно
можеха да бъдат осмисляни такива „плесници на обществения
вкус”, каквито представляват, например, „фабричното изкуство”
на А. Уорхол, неоекспресионизмът на Ж.-М. Баския и пр., които
демократично вместваха в „кадъра” на своите изображения
социалната среда в нейната шокиращо пълна естественост (от
легендарната и „вечна” бутилка „Кока-кола” до мимолетните
улични графити, чийто „галериен” живот продължава от дъжд до
дъжд). Аналогично, и площадният дух на рекламата бе въдворен
в „бутилката” на йерархичната ценностна система. Отчужден
задълго от смеха, амфиболията и парономазийната склонност,
образът на самата реклама се превърна в скучен изповедник на
нормативно-естетическия пролеткултовски катехизис, основна
„заповед” в който бе верността към високата ценностна норма.
Тази норма, която, задавана, подобно на реалната медийна
практика около институционализацията на рекламата у нас през
1921
г.,
от
приученото
публично
почитание
към
литературоцентризма (Ц. Ракьовски), всъщност върна
рекламата в нейното стилово детство.
Разговорът върху площадно-демократичния език на
рекламата бе невъзможен, не толкова заради липсата на
пълноцена агора, която фолклорните сублимации компенсираха

не лошо, още по-малко заради липсата на пълноценна реклама,
която, на свой ред, анекдотичната контра-пропаганда
компенсираше също достатъчно добре. Този разговор не се
състоеше преди всичко заради липсата на преживян опит
(Еrlebnis, Erfahrung), който, за да затворим параболата, ще кажем,
че поколението на родените и съзрелите в епохата на
неокласицизма започна скоротечно да натрупва сред ценностния
вихър на 90-те, съвсем не без „чудесното” медийно съдействие на
„литературните бягства”. Още по-обезсърчаваща би била нашата
прогноза, че същият този несъстоял се разговор дори не предстои
да бъде проведен с онази задълбоченост, която преживеният опит
предполага, просто защото, междувременно, извън обхвата на
неокласицистичната ценностна доктрина, единственият възможен
субект на опитно познание за индустриалното общество –
пролетариатът, паралелно с развитието на свръхсимволната
икономика
на
информационното
общество,
отдавна
метаморфозира в когнитариат (А. и Х. Тофлър). Една от малките
ползи, за да не говорим за големите вреди, нанесени от
аксиологичния трус върху блажения ни ценностен аутизъм, бе
възстановеното усещане за интегративност на социалната среда.
Скромно се надяваме и настоящата книга да бъде
преценена като една от малките ползи, „причинени” от
възвърнатата донякъде познавателна сетивност...

Приложение 1
Закон за рекламата с правилник за прилагането му
– 1921 година
Приет от ХІХ-то обикновено Народно събрание във
втората му извънредна сесия. Утвърден с Указ №58 от 13 юли,
1921 г. и обнародван в „Държавен вестник” брой 81 от 14 юли с.г.
Чл. 1 Под реклама в смисъл на настоящия закон се
разбира всяко писмено, картинно, гравюрно или по какъвто и да
било друг начин препоръчване на стоки, предмети от всякакъв
вид, знания и пр. или подчертаване – пряко или косвено –
превъзходството им над други, както и въобще всяко публично
оповестяване от частен интерес или спекулативен характер – с
цел за печалби или въобще за придобиване на изгоди,
включително и разните обяви за продажба на имоти, за даването
им под наем и др. такива, дори и когато се разпращат
едновременно до мнозина по пощата.
Чл. 2 Рекламата като средство за препоръка на стоки, труд
и прочее е позволена в рамките и според разпорежданията на
настоящия закон.
Чл. 3 Реклами с непристойно и неморално съдържание,
изразени по какъвто и да е начин, са запретени от закона.
Чл. 4 За реклами, позволени от закона, извършвани по
всички възможни начини и под каквато и да било форма:
печатни, ръкописни, литографни, гравирани, символични и пр. се
плаща в полза на държавата определената от настоящия закон
специална такса.
Чл. 5 Освобождават се от такси: некролози, панихиди,
търсене на загубени предмети и лица, предлагане работнически
труд, адреси, собствени на заведения върху пликове или бланки
за писма, но само за обикновена кореспонденция, както и върху
амбалажи, етикети, адреси на фабрики, работилници и др. такива,
отпечатани, гравирани или нарисувани на предмети от или за
собствено производство, като чаши, чинии, мастилници и разни

други предмети: обявленията на държавните, окръжни и
общински учреждения по всякакви въпроси.
Чл. 6 Не подлежат на такса обявленията (афишите) на
Народния театър, Народната опера и на театрите изобщо,
учредени и издържани с държавни, окръжни или общински
средства, както и за спектакли, концерти, матинета и др. такива,
уреждани изключително за благотворителни цели, когато целия
приход, като се спадне наема, ако такъв се плаща и разходите по
подготвянето се употребляват за благотворителна цел, което се
надлежно доказва от устойтелите, както и всякакви известия за
народополезни и народопросветни цели, включително и тия на
партийните огранизации по въпроси от обществен интерес.
Чл.7 Рекламите, подлежащи на такса, се разпределят на
три категории: І. Реклами, поместени във вестници, списания и
др. периодични издания. ІІ. Такива, поместени в книги, афиши
или хвърчащи листове в каквато и да е форма. ІІІ. Реклами,
гравирани или по някакъв друг начин изразени.
Чл. 8 Размерът на таксата е следният:
А) Рекламите от първа категория плащат такса в размер
15% от следуемия се приход, който събират според ценоразписа
си за публикувания, какъвто ценоразпис задължително трябва да
имат и публикуват;
Б) Рекламите от втора категория плащат по 10 ст. на кв.
дециметър или част от квадратен дециметър за всеки 100
екземпляра – до 1000 броя, а над това и за всеки 1000 – още по 5
лева;
В) Рекламите от трета категория плащат такса по два лева
на екземпляр.
Чл. 9 Рекламите от трета категория, пригодени по начин
да изтраят по-дълго време, като трия, направени с чепат (щемпел)
по стените, тротоарите, издълбани върху металически или други
предмети, нарисувани на стени, на стъкла или приготвени на
хартия, но запазени със стъкла или по друг начин и др. подобни,
които се поддават на измерване, плащат шестмесечна
абонаментна държавна такса, петократно по-голяма от
обикновената.
Чл. 10 Таксата за реклами от първа категория се внася на
приход в държавното съкровище в края на всеки месец.

Чл. 11 Реклами от втора и трета категория се публикуват
само ако предявителят им удостовери, че е внесъл таксата по
настоящия закон и ако представените екземпляри са надлежно
обгербвани, съгласно чл.16 от Закона за гербовия налог,
обнародван в „Държавен вестник”, брой 1 от 1 април 1919
година.
Чл. 12 Съдържатели на кинематографи и притежатели на
проекционни апарати, които приемат реклами за разгласяване
чрез кинематографите и апаратите, плащат шестмесечна
абонаментна такса 1000 лв. Разгласените по този начин реклами
се освобождават от установената такса.
Чл. 13 Таксата по размера, определен от чл.чл.9,11 и 12 се
събира само за реклами, чрез които се афишира (препоръчва)
едно заведение, предприятие и пр., принадлежащо на един
стопанин – физическо лице или дружество. Общи реклами, т.е.
такива, които афишират заведения, предприятия и пр.,
стопанисвани от разни лица или дружества, плащат установената
такса, увеличена толкова пъти, колкото са лицата или
дружествата, които извличат облагата от рекламата.
Чл. 14 Не са длъжни да плащат предварително за всеки
отделен случай таксата по чл.8, театрите, цирковете, кафеконцертите и др. такива за ежедневните си обикновени
представления, но за това те плащат специална годишна
абонаментна такса – в София по 1000 лв., в Пловдив, Русе, Варна
– по 800 лв., а в другите градове и населени места – по 400 лв.
Забележка: Проходящи трупи заплащат установената по чл.8
буква 6 такса, за всеки случай отделно.
Чл. 15 Абонаментната такса по чл.чл.9 и 12 се плаща в
началото на всяко полугодие от финансовата година и не покъсно от 15 октомври и 15 април – за обзаведените предприятия,
а за новоначинаещи – в началото на месеца, през който почват да
действат респективно да си служат с рекламата.
Чл. 16 Използването на реклами по повърхността на
кибритени кутии и пакети, стени на гарите, вагони и други
държавни притежания стават чрез отдаването на предприемач.
Таксата, обаче, предвидена в настоящия закон се плаща и при тия
случаи и предприемачът не приема реклами от вида на
обложените, ако следуемата такса не е платена.

Чл. 17 Министерството на финансите ще издаде особен
правилник за реда, по който ще се събират и внасят на приход в
съкровището таксите, дължими по настоящия закон, както и за
начина на приложението му.
Чл. 18 Който разгласява реклами с неморално или
непристойно съдържание, наказва се със затвор до шест месеца и
глоба от 500 до 5000 лева.
Чл. 19 Всяко лице, администратор, директор, редактор,
касиер, издател и др., който не даде точни данни за дължимите
такси по буква А на чл. 8, или не ги внесе навреме, наказва се за
пръв път с глоба от 500-1000 лв. и заплаща укритите печалби в
петорен размер; при повторно нарушение глобата се удвоява.
А ако не публикува ценоразписа си или събира такси, поголеми от обявените, облага се по най-високите такси на
периодичните издания или по размера на най-високата такса,
която е събрал.
Чл. 20 Който разгласи реклами от втора категория (чл.8,
буква В) преди да е внесъл следуемата такса, наказва се с глоба
от 1000 – 10 000 лв. и конфискуване на вещите чрез които
рекламира.
Чл. 22 Ако издателят на рекламата е неизвестен и ако
случаят не спада по чл.19, наказват се: печатарят, гравьорът или
бояджията – с една реч лицето, което е изготвило рекламата, а
ако е неизвестен – лицето, което я разпространява.
Чл. 23 Нарушенията на настоящия закон се констатират с
акт от кой и да било държавен орган в присъствието на един или
двама свидетели. Актът, заедно с обясненията, ако такива са
дадени от нарушителя, се изпраща на Министерството на
финансите, отделение от инспекцията, което ако го намери
основателен, издава постановление за глобата и следуемата такса.
Постановленията за глоба и такса до 1000 лв. са
окончателни и не подлежат на обжалване. Тия за суми, по-големи
от 1000 лв. могат да се обжалват по реда, предвиден в Закона за
финансовата инспекция.
Окончателните постановления на Министъра на
финансите, необжалваните такива в срока и потвърдителните
решения (присъди) на окръжния съд, подлежат на изпълнение по
реда за събиране на преките данъци.

От събраните глоби 1/10 част се плаща на откривателя на
нарушението.
Чл.24 Настоящият закон влиза в сила след обнародването
му в „Държавен вестник”. В течение на следующите 15 дни
всички лица, дружества, заведения и пр., които са поставили где
и да било и каквито и да било реклами от вида на обложените по
буква В на чл.8, освен ония от първа и втора категория на
настоящия закон, са длъжни да ги декларират пред финансовата
власт и да заплатят следващата си такса.
Неизпълнителите на предписанията на настоящия член се
наказват съгласно с чл.чл. 18, 19, 20, 21.
Правилник за приложение на Закона за рекламата
Обнародван в „Държавен вестник” брой 92 от 27 юли 1921 г.
Чл.1 Рекламата по смисъла на специалния за нея закон, се
допуща и извършва при условията и според предписанията на
закона и настоящия правилник.
Чл.2 Реклами с непристойно и неморално съдържание,
т.е. такива, които са противни на общоприетите понятия за
приличие и на обществената нравственост, не се позволяват.
Чл.3 Вестниците и изобщо периодическите издания могат
да приемат реклами за разгласяване, ако имат публикуван
ценоразпис за таксите, срещу които извършват това разгласяване.
Те събират своите такси точно според обявения ценоразпис.
Не се допущат да се събират такси по споразумение.
Практикуващите този начин на събиране на такси се облагат по
най-високите такси на периодическите издания или по размера на
най-високата такса, която са събрали, независимо от другите
наказания, на които могат да бъдат подложени, ако случаят е
такъв.
Чл.4 За рекламите от втора и трета категория, т.е.
поместените в книги, афиши, хвърчащи листове, гравирани или
изразени по друг някакъв начин, както и за подлежащите на
абонаментна такса (чл.чл. 12 и 14 от закона), следуемата се по
закона такса за в полза на държавното съкровище се внася

предварително – преди да им се даде каквато и да било публична
гласност.
Чл.5 Рекламите, помествани в периодически издания,
могат да се печатат и на отделни афиши, хвърчащи листове, в
алманаси и др., както и да се разгласяват по друг начин, но в тия
случаи зa тях се плаща отделно предвидената по закона такса.
Също така и рекламите от втора и трета категории могат
да се публикуват в периодически издания, но само ако
предявителите им удостоверят, че са заплатили следуемата се
такса по размера на съответната категория.
Всички реклами включително и пращаните за
обнародваните във вестниците и др. периодически издания се
обгербват на общо основание. Точка 62 на чл. 42 от закона за
гербовия налог се смята отменена с чл.11 от Закона за рекламата.
Чл.6
Издателства, които приемат реклами за
разгласяване, са длъжни да събират постъпленията от рекламните
такси по специални квитанционни кочани, надлежно номерирани,
провървени и заверени от надлежното финансово управление.
Тия кочани се водят грижливо, без стъргания и поправки, които
биха породили съмнение.
Финансовите управления водят особена книга за тия
кочани с означение издателството, броя на заверените и върнати
кочани на всяко издателство и на квитанциите във всеки кочан.
Чл.7 Таксите за рекламите от първа категория – в размер
15% от постъпилия според ценоразписа приход – се изчислява и
внася от издателствата в държавното съкровище, респективно в
Българската народна банка, веднага след изтичането на всеки
месец, срещу вносен лист, който се съхранява като документ за
внесената такса.
Чл.8
Таксата за рекламите от втора категория се
изчислява по 10 ст. На кв. дециметър или част от кв. дециметър за
всеки 100 екземпляра – до 1000 броя. Ако количеството им
надминава 1000 броя, за всеки следващи 1000 или част от 1000
броя се взема кръгло по 5 лв. Например: за една реклама с
големина 5 кв. дециметра, приготвена в 5000 екземпляра, ще се
събере такса за първите 1000 екземпляра 5 лв. (по 10 ст. На 1 кв.
дециметър за всеки 100 екземпляра или за 5 кв. дециметра по 10
ст. На 1 кв. дециметър=0.50 лева за първите 100 екземпляра и за

следващите 9 стотици по 0.50= 4.50 лева, всичко 5 лева за
първите 1000 екземпляра). За следващите 4000 екземпляра ще се
събере още по 5 лева на всяка хилядница или 20 лева, а всичко за
5000 броя 25 лева. Когато стотиците или хилядниците не са
пълни, ще се закръгляват. Ако в горния пример броят на
рекламите не беше 5000, а 4300, таксата ще бъде пак 25 лева, тъй
като последната част от хилядницата ще се смята за пълни
хиляда. Така ще се постъпва и когато рекламите са по-малко от
1000, но общият им брой не представлява закръглена стотица.
Например, ако са 850 броя, таксата ще бъде за първите 100 броя
0.50 и за следващите 750 – 8 пъти по 0.50 лева, т.е.4 лева, а не 7 ½
пъти по 0.50 лева.
Също така и когато площта им не се изразява в кръгло
число дециметри, последните ще се закръгляват. Ако например
рекламата има площ 4.5 кв. дециметри, ще се смята за 5 кв.
дециметра и върху тази база ще се изчислява таксата.
Чл.9 Таксата за рекламите от втора категория (чл.8Б от
Закона), тая за рекламите от трета категория, които не се
поддават на измерване – по 2 лева за екземпляр (чл.8В) и
абонаментната такса за рекламите от същата категория, които се
поддават на измерване – петократно по-голяма от обикновената
(чл.9), се внасят във финансовите управления, а в местата, където
няма такива, на местния или най-близкия държавен бирник.
Чл.10 За рекламите от трета категория, които може да се
измерват, издълбани, изрисувани или изразени по друг начин по
стените, тротоарите или върху металически или други предмети,
на плочи, стъкло или на хартия, се плаща шестмесечна
абонаментна такса, петократно по-голяма от предвидената в
Закона за рекламите от втора категория.
Чл.11 Плаща се такса на общо основание и за рекламите,
които се извършват чрез предприемач върху повърхността на
кибритените кутии и пакети, стените на гарите, вагоните и др.
държавни притежания. Размерът на таксата за този вид реклами
се определя според категорията им и се внася по установения ред.
Предприемачът е длъжен да води специална книга с
означение името и презимето на предявителя на рекламата,
кратки сведения за съдържанието и големината й, и номера и

датата на документа, с който се удостоверява, че следуемата се
такса е внесена по установения ред.
Предприемачът е длъжен да води специална книга с
означение на името и презимето на предявителя на рекламата,
кратки сведения за съдържанието и големината й, и номера и
датата на документа, с който се удостоверява, че следуемата се
такса е внесена по принадлежност.
Разгласяваните чрез предприемача реклами могат да имат
и по-малка форма (площ, големина) от тая, по която е изчислена
и платена таксата, но не и по-голяма.
За приемане и разгласяване на реклами, за които не е
платена следуемата се такса, предприемачът се подлага на
наказание, каквото е предвидено за обикновените разгласители на
нетаксувани реклами.
Чл.12 Лицата или дружествата, които искат да дадат
гласност на реклами от втора и трета категория, подават до
финансовото управление или държавния бирник необгербвана
кратка декларация, в която излагат колко и какви реклами ще
използват, в какъв формат и в колко кв. дециметри, като
представят и образец от рекламата. Таксата се определя и събира
незабавно по специална квитанционна книга.
Декларацията и представения образец се задържат към
делото, а на вносителя се дава квитанция, която се пази за
доказателство, че таксата е внесена.
Чл.13
Постъпилите такси върху рекламите във
финансовите управления и държавните бирници се внасят на
приход в държавното съкровище в края на всеки месец, срещу
отделни вносни листове от ония, срещу които внасят другите
постъпления.
Чл.14 Разгласяваните чрез кинематографи и проекционни
апарати реклами се освобождават от такса за разгласата им само
чрез кинематографите и апаратите, но за тях се плаща
установената такса, на общо основание, ако се разгласяват и чрез
вестници, списания или по друг начин.
Чл.15 Годишните и шестмесечни абонаментни такси
върху рекламите по бл.чл. 12 и 14 на закона се внасят на приход в
държавното съкровище, респективно БНБ, направо от
притежателите на кинематографите, проекционните апарати,

театрите, цирковете и пр., срещу вносен лист, в началото на всяко
полугодие от финансовата година и не по-късно от 15 октомври и
15 април – за обзаведените предприятия, а за начинаещите – в
началото на месеца, през който почват да си служат с рекламата.
Чл.16 Театри, циркове, вариетета и др., които не дават
ежедневни представления, или поне най-малко 3 представления
седмично, плащат установената такса върху рекламите по
съответния размер, за всеки случай отделно.
Чл.17 Внесената в държавното съкровище абонаментна
такса за праворазгласяване на реклами чрез кинематографи,
апарати, както и за даване представления от театри, кафеконцерти и др., които са престанали да функционират преди
изтичане на шестмесечието или годината, не се връща.
Чл.18 В началото на всяка финансова година и най-късно
до 20 число на първия й месец, квитанционните книги заедно с
вносните листове за постъпилите и внесени от държавен приход
такси през изтеклата година се изпращат от финансовите
управления направо, а от държавните
бирници – чрез
последните, на Върховната сметна палата за проверка.
Квитанционните книги, водени от издателствата за
събраните такси за реклами, се проверяват от финансовите
управления, на които се изпращат в означения по-горе срок. За
получаването им се прави бележка в книгата, за която се говори
във втората алинея от чл.6 от този правилник.
Чл.19 Издадените постановления по нарушение на Закона
за рекламата, за глоби и такси, общата сума на които е по-голяма
от 1000 лв., могат да бъдат обжалвани по реда, предвиден в
Закона за финансовата инспекция, пред надлежния окръжен съд,
който се произнася като последна инстанция.
Чл.20 На откривателите на нарушенията на Закона за
рекламата се плаща 1/10 част само от събраните глоби. За тази
цел в отделението за финансовата инспекция се води специална
книга, в която се вписват сведения за имената на откривателите
на нарушенията, за влезлите в законна сила постановления и
присъди и за присъдените и събрани такси и глоби, които се
показват поотделно. В края на всяко тримесечие отделението за
финансовата инспекция изпраща на бюджетоконтролното
отделение при Министерството на финансите едно извлечение от

книгата си за подлежащите на изплащане възнаграждения и
последното издава платежни заповеди на името на правоимащите
лица. Разходите по тия плащания се оправдават със заверен
препис от извлечението и с разписка на получателя на сумата.
Чл.21 Настоящият правилник се прилага от деня на
обнародването му в „Държавен вестник”.
От същия ден почва да тече и 15-дневният срок по чл.24
от Закона.
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