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ЛИТЕРАТУРНАТА ИСТОРИЯ КАТО
ЕКСПАНЗИЯ НА КАЛЕНДАРА

Клео Протохристова
(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
LITERARY HISTORY AS AN EXPANSION OF CALENDARS
Cleo Protokhristova
The paper is concerned with the interrelations between literature and
calendar conventions. Focused on the thematizations of calendar concepts
such as the names of months and days of the week, it explores the hypothesis
that literary history allows to be interpreted as a well expressed expansion of
calendar awareness.
Key words: calendar, thematization, literature

Отношението между литература и календар и поконкретно литературните тематизации на календара
представят по-скоро непроучен проблем. Липсата на
проявен интерес към даден въпрос би могла да свидетелства
(и най-често на практика е доказателство) за неговата
научна нерелевантност, така че известна аргументация за
значимостта на въведената тук проблематика е
наложителна.
Настоящото изложение има експериментален
характер. То се основава на три основни хипотези, както и –
при това най-вече - на серия предварителни наблюдения,
които предпоставиха формулирането на тези хипотези. Тези
наблюдения са осъществявани спонтанно и поради това
несистемно, така че изследването, което би следвало да се
проведе, на практика предстои.
Първата от хипотезите, с която се работи като с
презумпция, е, че календарът представлява извънредно
специфична смислогенерираща област, където природно и
културно са в непрестанно, активно и драматично
противоборство, тъй като цивизизационните усилия са

неизменно нацелени към опознаване и овладяване на
естествените циклични процеси и подчиняването им на
умопостижими схеми и формули, но самите природни
цикли, от своя страна, се съпротивляват на опитите да бъдат
математически рационализирани. Аналогична роля в
напрегнатостта между природа и цивилизация играе и
часовникът. Както календарът, така и часовникът са
изразително свидетелство, че и най-точните измервания или
изчисления не успяват да уловят с абсолютна точност
естествените пулсации на природата, иначе съвършени в
своята системност. Така проявеното несъответствие е един
от постоянните източници на дълбоки противоречия в
културната система. Те, на свой ред, произвеждат
напрежения, които се проявяват особено драматично при
промяна в календарните конвенции или по-общо тези за
отчитане на времето.
Втората хипотеза е, че осъзнато или не,
взаимоотношението между словесност и календар е
изключително важно и че регулираното от календара
световъзприемане функционира в литературата като
сюжетопораждащ механизъм и импулс за многообразни
тематизации.
Третата хипотеза, която е производна на втората, е че
взаимоотношенията между литература и календар са
исторически променливи и че в диахрония литературните
тематизации на календара показват решителна експанзия на
календарната осъзнатост, изоморфна на все поинтензифициращото се присъствие на времеви означения
както в литературата, така и в други естетически практики.
Изброените хипотези ще бъдат изпробвани чрез
изследване на начините, по които календарът функционира
като сюжетоизграждащ механизъм, както и на диахронните
траектории, по които се осъществяват неговите литературни
тематизации.

Целта на календара в предмодерните общества е да
представи нагледно връзката между време и вечност и да
съпостави ритмите на човешкия микрокосмос с тези на
макрокосмоса.
В
подобна
смислова
перспектива
съвършената периодичност в циклите на луната и слънцето
отговаря едновременно и на практическите и на символните
потребности на архаичните общества. Още от най-ранните
си, предлитературни фази на развитие, словесността
използва природния календарен цикъл като онтологичен и
аксиологически ориентир за човешкото битие, основавайки
се на интуитивното осъзнаване за изумителната изоморфия
между природните цикли и човешкия живот. В плана на
подобно успоредяване редуването на утро, ден, свечеряване
и нощ или пролет, лято, есен и зима придобиват
способността да означават и да обясняват фазите на
индивидуалното съществуване. Резултат на този тип
конципиране на цикличността в човешкия живот са огромен
брой текстове от рода на известната народна песен:
„Черней, горо, черней, сестро, двама да чернеем, /ти за
твойте листе, горо сестро, аз за първо либе”. Репертоарът на
подобни тематизации се осъществява в диапазона между
ведрото доверие в хармонията и дълбокия смисъл, заложени
в цикличността, което носи и обещанието за възраждане, от
една страна, и драматичното осъзнаване за окончателната
несводимост
между
кръговрата
в
непрестанно
възраждащата се природа и видимото отсъствие на
„кръговост” в цикъла, по който се осъществява човешкото
битие – осъзнаване, изговорено в същата песен с родово
присъщия й паралелизъм: „Твойто листе, горо сестро, пак
ще да покара,/мойта младост, горо сестро, няма да се
върне.”
На един по-следващ етап, когато започва фазата на
рефлексивния традиционализъм и когато е възможно да се
говори за литературно творчество в същински смисъл, с

изострената си чувствителност към напрегнатото
противопоставяне между φυσις и νομος, или между природа
и цивилизация литературата естествено включва в обсега на
интересуващите я теми и календара, при това в различните
му проявления – като природен, ритуален или
институционален. Ако за митологията и фолклора, които се
култивират основно при отсъствие на (и, следователно,
независимост от) идеологическия натиск на социалните
институции, като времеви
ориентир функционира
единствено природният цикъл, така че в тези словесни
практики понятия като ден и нощ, или пролет, лято, есен и
зима присъстват с устойчиво възпроизводим семантичен
ореол, за
рефлексивния тип литературно творчество
календарът е вече предмет на проблематизации. Една от
причините за това е, че в ред цивилизации началото на
рефлексивния традиционализъм съвпада с въвеждането на
календари, регламентирани от институциите. Структуриран
в съответствие с умозрителни схеми, на които естественият
кръговрат трябва да се напасне, официалният календар
очевидно не може да бъде „природен”, така че се превръща
във властово наложена принуда. Това фундаментално
несъответствие
естествено
поражда
зев
между
астрономическо и календарно време, който на определен
етап се превръща в непреодолима пропаст. В Рим,
например, първоначално се установява годишен календар от
304 дена, разпределени в десет месеца, който е по характера
си лунен, тъй като изчисленията, въз основа на които е
изграден, са съобразени с движението на Луната. Въпреки
вложения в него стремеж да се отговори на ритъма на
природните цикли обаче, той се оказва не докрай съответен
и по времето на Цезар разминаването става драстично, като
календарът е изостанал до такава степен, че зимата
започвала през септември. Това наложило реформата на

Юлий Цезар от 46 г. пр. Хр. и съответното въвеждане на
т.нар. Юлиански календар през следващата година.
Изследването на литературните тематизации на
календара, следователно, е задължително да съобрази, че
самото определяне на различните темпорални отрязъци или
на празничните дни, бидейки в пряка зависимост от
формирането на груповото мислене, е натоварено с огромно
идеологическо значение. Показателен пример в това
отношение е изборът на еврейския народ да се диференцира
от всички останали чрез спазването на „седмия ден”. Когато
християнската църква избира като свой свят ден неделята –
с аргумента, че това е денят на Христовото възкресение, но
не и без връзка с традиционния култ към слънцето, с който
този ден е символично обвързан, това е оразличителен жест
спрямо юдаизма, от който иначе пряко произлиза.
Мюсюлманите, на свой ред, избират да почиват в петък, при
което – симптоматично - обявяват два от дните на
седмицата като „дни на злото” и това са, както е лесно да се
предположи, събота и неделя.
Несъвпаденията относно избора на почивен ден
обаче не засягат съобразяването със седмицата като еталон
за време и остават в границите на конвенцията. Но пък
самата представа за подобен отрязък от седем дни е
проблематична. Не съществува нищо – нито в
разширяването на Вселената, нито в цикъла на сезоните,
нито във въртенето на Земята, което да подсказва, че има
нещо такова като седмица или дни на седмицата. Седмицата
е човешко изобретение, една от културните конструкции, с
помощта на които изживяваме времето. Именно затова тази
конвенция, припозната от основните религии, се оказва
неприемлива за някои политически доктрини с
антиклерикална насоченост. Дейците на Френската
революция от 1789 г., например, отменят седемдневния

цикъл и го заменят с декада, като почивният ден е наречен
decadi. Подобна реформа, която е в съгласие и със смяната
на имената на месеците в името на републиканската кауза, е
водела до невъзможност да се спазва църковният календар.
По подобен начин болшевишкото правителство на Сталин
прави опити да наложи последователно петдневна и
шестдневна седмица в периода между 1929 и 1940 г.
Огромният символен капитал, инвестиран в
календара, проличава в обстоятелството, че найзначителните календарни реформи са свързани с големи
социално-политически и културни преломи: промяната на
Атинската конституция през 508 г.пр. Хр. от Клистен,
конституирането на Римската империя при Цезар,
Никейския събор от 325 г. Характер на фундаментален
прелом има и възприемането на Григорианския календар
(фанатичната съпротива на Русия срещу него е любопитна
тема на руската класическа литература и по-специално за
творчеството на Гогол).
Също така важен ориентир при изследването на
презентациите на календара в литературата е разбирането,
че изместването на календарната осъзнатост от циклични
към
линеарни
представи
поражда
сериозна
епистемологична и психологическа криза, тъй като
привилегирова мисловността за сметка на душевното. Така
човешката потребност от „окръглена тоталност” (терминът
е на К. Г. Юнг) се оказва лишена от поддържащото я
осезание за устойчиво възобновяване на природните цикли.
Тематизирането на календара от литературата е
необходимо да бъде изследвана в поне две взаимосвързани
смислови перспективи, които, поне доколкото се простира
информираността ми по проблема, остават все още

недогледани. Първата се задава от сложната комбинация на
приемственост и несъвместимости, която литературното
мислене проявява в рефлексията си върху отношението
между природно и календарно. Адекватна стратегия за
нейното проучване е фокусирането върху отделен
компонент от календара и диахронното проследяване на
литературните му тематизации.
Втората смислова перспектива, в която би следвало
да бъде изследвано отношението между литература и
календар, е исторически променящата се чувствителност на
литературното съзнание към различните компоненти на
календара. В най-общ отчет това развитие се представя като
няколко фази с различни доминации, които очертават
придвижване от природните цикли (ден/нощ, редуването на
сезоните, движението на луната и слънцето) към
календарни концепти, които са в една или друга степен
резултат на цивилизационни конвенции – година, месеци,
седмици и дните от седмицата. В същата последователност
се реализират и съответните литературни тематизации. За
разлика от годишните сезони, чиито тематизации и
символизации са непроменяемо устойчиви, тематизирането
на месеците или дните на седмицата се проявява в различни
исторически моменти и по несводими начини.
С цената на вероятно не докрай приемлива
генерализация може да се каже, че 1. смислогенериращият
потенциал, който се съдържа в отделните месеци, започва
да се проявява в литературата на Зрялото средновековие; 2.
че литературата на традиционализма проявява отношение
към дните на седмицата само доколкото те маркират
опозицията „празник – делник” (любопитно отклонение
представят някои текстове на детски залъгалки, които
обиграват имената на дните от седмицата, основавайки се

на традиционни астрологически символизации)*; 3. че
почти пълното безразличие към делничните дни
продължава и през ХІХ век, но - макар и по-скоро като
изключение - имената им започват да се появяват както в
литературните текстове, така и, при това по-изявено, в
други словесни практики; и, накрая, 4. че имената на дните
от седмицата навлизат решително в литературата на
двайсети век, за да завладеят дори такава престижна и
решаваща територия, каквато са литературните заглавия.
Една
съпоставка
между
представителни
произведения от литературата на деветнайсети век с такива
от двайсети дава показателни резултати. В творбите на
автори като Балзак и Стендал, Дикенс и Шарлот Бронте,
Флобер и Мопасан дните на седмицата присъстват главно с
опозицията неделя – делнични дни, като понеделник
сутрин се представя своеобразна квинтесенция на
делничността (подходящ пример е следният фрагмент от
романа на Шарлот Бронте „Шърли”: „Нещо реално, хладно
и твърдо стои пред теб; нещо неромантично като
понеделник сутрин”). В опозицията „празник – делник”
обаче
междувременно
са
настанали
известни
трансформации. От една страна противопоставянето се е
изострило. Ако в предходните векове валидността й е
Ето един от най-популярните варианти на подобна залъгалка,
своеобразен астрологически наръчник, който дава предписания за това
какви деца се раждат на всеки от дните на седмицата:
Sunday's child is fair of face,
Monday's child is full of grace,
Tuesday's child is full of woe,
Wednesday's child has far to go,
Thursday's child is loving and giving,
Friday's child works hard for a living,
But a child who is born on a Saturday,
Is fair and wise and good and gay.
*

неоспорима, защото отразява и обслужва някакъв изначален
вселенски порядък, закрепен от църквата и от държавата, в
контекста на индустриалното общество тя започва да се
разпознава вече и като маркер на социална онеправданост.
От друга страна, в сферата на светските отношения,
присъщи на буржоазното общество, седмицата се оказва
огъната спрямо техните специфични конвенции. Неделята
остава специално маркираната част от седмицата, при това
ще запази тясната си обвързаност с църковната традиция,
но делничните дни започват да придобиват самостоятелни
значения, предпоставени от (и подчинени на) капризите на
светския
аристократичен
календар.
Ето
няколко
показателни примера от „Бел Ами”: „Моят стар приятел
Водрек, който идва да вечеря тук всеки понеделник, ще
дойде, както всякога.”; „Депутатът Ларош Матьо, който
вечеряше у тях всеки вторник, след граф Вотрек, в изблик
ан радост силно стискаше ръцете на Мадлен и Жорж...”;
„Дюроа пък всеки четвъртък вечеряше у тях и доставяше
удоволствие на мъжа й, като говореше с него за агрономия”;
„Той бе определил петъците за посещение там и тези вечери
г-жа Валтер не канеше други; този ден беше определен само
за Бел Ами.”
Точно в контекста на подобни социални практики,
свързани със седмичния календар, както и на литературните
им репрезентации, се проявява смисълът на една
екстравагантна реплика от „Големите надежди” на Дикенс.
Тя е произнесена от Мисис Хавишам в отговор на въпроса
на Пип, който е на посещение при нея, кога евентуално да
бъде следващата му визита, съдържащ и уточнението, че в
момента е сряда, и съдържа знаменателната й декларация,
че „не знае нищо за дните на седмицата”, нито пък за „дните
на годината”, така че предлага срещата им да бъде „след
шест дни”. Естествено, репликата е в съгласие и със

собствените идиосинкразии на героинята, която е спряла
всички часовници в дома си и решително отказва да приеме
реалностите на обективния свят.
За разлика от така очертаната картина, в
литературата на двайсети век обаче дните на седмицата
започват да играят решаваща роля, сигурен знак за което е
инвазията им в заглавията – както литературни, така и в
други естетически практики. Ето само няколко найпопулярни примера: „Благодатният четвъртък” (Стайнбек),
„Събота вечер, неделя сутрин” (Силитоу), „Събота”
(МакЮън), „Треска в събота вечер”, Г. К. Честъртън
„Човекът, който беше четвъртък”, 1908 , „Понеделник,
понеделник” (Мамас енд Папас), „Дъждовни дни и
понеделници” (Карпентърс).
Предварително обяснение за наблюдаваното явление
може да се търси в значителните промени, настъпили в
работната седмица. Налагането на осемчасов работен ден и
шестдневна работна седмица са късни социални
придобивки. В границите на ХХ век работната седмица
претърпява значителни метаморфози, общата стойност на
които е непрекъснато намаляване на работните дни и
часове. В резултат на това границата между работната част
и уикенда се измества, така че ако за първата половина на
века копнежно очакваният момент от седмичния цикъл е
събота вечер, през по-късните десетилетия тази функция се
изземва от петъчната вечер, докато съботата с
неприсъствения си характер отваря нови пространства за
лични инициативи и съответните им литературни
репрезентации. Показателни за извънмерната валоризация,
която
придобива
предпочивната
вечер
в
постиндустриалното общество, са думите на Робърт
МакНамара, министър на отбраната в правителството на
Кенеди, който по повод заплахата от ядрена война по време

на Карибската криза от 1962 г. изрича знаменателното:
„Чудех се дали изобщо ще видя следваща събота вечер”. С
голяма степен на вероятност, ако тази реплика беше
произнесена през 1980-те, тя щеше да съдържа назоваването
на петък вечер.
За разлика от постоянно изместващата се граница
между делничните дни и уикенда, което доведе до появата
на израза “casual Friday” (небрежен петък), преходът от
празник към делник остава здраво фиксиран към
понеделник сутрин и това обстоятелство произвежда
сериозни последици за обществените нагласи. В Щатите са
широко разпространени понятията „Monday syndrome”
(синдром на понеделника) и „Monday effect” (ефект на
понеделника)
Стъписващо свидетелство за обсесията по отношение
на понеделник е песента на групата Тhe Boomtown Rats "I
Don't Like Mondays" (Не обичам понеделниците) , написана
по повод инцидент в едно начално училище в Сан Диего,
Калифорния от 29 януари 1979 г., когато 16годишната Бренда Ан Спенсър открива безразборната
стрелба, в резултат на която са убити двама възрастни и са
ранени осем деца и един полицай. Момичето не показало
никакво разкаяние за извършеното престъпление и
обяснило действията си с думите „Не обичам
понеделниците. Това раздвижи деня”. В резултат на самата
песен обаче, която след забележителния си първоначален
успех се задържа по сцените повече от три десетилетия,
изпълнявана също и от Джон Бон Джоуви, „Не обичам
понеделниците” се превръща в устойчив фразеологизъм (от
това заглавие се възползва популярна фирма за онлайн
продажби на модни дрехи).

Наблюденията върху литературата на модернизма,
където се осъществява началното активизиране на
осъзнатост по отношение дните на седмицата, показват, че
всеки от тях може да се появи в специфично маркирана
позиция. Симптоматичен литературноисторически факт,
който илюстрира това явление, е сборникът разкази на
Вирджиния Улф от 1921 г., който носи заглавието
„Понеделник или вторник”. Ключът към това заглавие е
статията на писателката. „Модерната литература” (Modern
Fiction, 1919 г), в която тя обяснява собственото си
новаторско разбиране, че същност на литературата е
„изследването на обикновеното съзнание в един обикновен
ден”, на онези получавани „мириади впечатления –
тривиални, фантастични, мимолетни или врязани с
остротата на стоманата”, които идват от всички страни,
непрестанен душ от неизброими атоми”, които, падайки,
придобиват форма в живота на понеделник или вторник”.
Изключително
интересен
случай
представя
„Одисей” на Джойс, където единственият ден, в който се
осъществява цялото действие на романа – 16 юни 1904 г., е
многократно конкретизиран като четвъртък. Освен че
въпросната дата има специфично маркирана позиция в
интимната биография на писателя, четвъртък е и денят, в
който той се е родил. Текстът на романа обиграва името по
различни начини, включително и с референции към
литературни произведения (в главата „Хадес”, например, в
„потока на съзнанието” на Блум, който е на погребението на
свой приятел, се появява следната асоциация: „Само хората
погребват своите. Не, май и мравките. Това е първото
поразително нещо. Заравят себеподобните си. Ако, да
речем, Робинзон Крузо си беше самата истина. Тогава
хубаво, Петкан, кръстен на деня петък, ще го погребе. Ако е
за въпрос всеки петък погребва по един четвъртък.” По-

рано в същата глава споменаването на четвъртък е по повод
практиката петъкът да се използва за колене на добитък,
така че около двата дни се напластяват конотации, свързани
със смъртта.
В контекста на един по-цялостен ангажимент с
проблематиката на времето се появява рефлексия по
отношение на календарните конвенции и по-конкретно по
отношение на седмицата във „Вълшебната планина”. Ето
един показателен пример:
... Въпреки това първоначалните три седмици бяха
твърде много време, както впоследствие се бе сторило на
Ханс Касторп, докато същият брой седмици сега
означаваше много малко, почти нищо: [...] Шест седмици,
даже не толкова, колкото дни има една седмица; та и
какво бе това с оглед на следващия въпрос: какво
представлява една седмица, един мъничък цикъл от
понеделник до неделя и до новия понеделник? Трябваше
човек само да се запита за стойността и значението на
следната по-малка единица, за да разбере, че няма нещо
много да излезе от сбора, чието въздействие на туй
отгоре бе положено в същото време и на твърде голямо
съкращаване, замазване, свиване и унищожение. Какво бе
един ден, сметнат, да речем, от момента, когато сме
седнали да обядваме, до същия момент след двадесет и
четири часа? Нищо — макар че се касаеше до цели
двадесет и четири часа. А какво бе един час, прекаран в
лежане, в разходка или в ядене — с което почти се
изчерпваха възможностите за прекарване на тази единица
време? Пак нищо. Но сумирането на нищо бе несериозна
работа, като се има пред вид естеството му. Найсериозна ставаше работата, когато човек стигнеше до
най-малкото: онези седем по шестдесет секунди, през

които държеше термометъра в устата си, за да може да
настави кривата, бяха извънредно жилави и значителни;
те се раздуваха до една малка вечност, образуваха
седименти от най-голяма здравина в призрачния бяг на
голямото време…
Както е лесно да се предположи, литературата от
следващите десетилетия предлага множество примери,
които илюстрират тематизирането на дните от седмицата.
Доколкото в най-общия и недиференциран отчет, който
настоящият начален етап на изследването предполага, може
да се формулират някакви своеобразия на литературния
седмичен календар, то те се свеждат до следните няколко
положения:
- Неделята запазва специфично маркирания си
ценностен статут, но вече в категорично (и както по-всичко
личи - необратимо) секуларизирана версия. От ден,
предназначен за отваряне към трансцендентното, основната
роля в което играе посещението на църква, неделята се
превръща най-вече в морално и психическо изпитание,
защото, разбирана по традиция като квинтесенция на
почивната част от седмицата, тя противостои на
автоматизираното, подчинено на външни, социално
предпоставени ритми, съществуване на отделния индивид и
поради това трябва да прояви личностния му интегритет.
- Продължават да действат устойчиви модели на
символизация, свързани с традиционното конципиране на
дните от седмицата, независимо от социалните реалности.
Единият е предпоставен от астрологическата символика,
отразена в парадигмалния си вариант от цитираните по-горе
песни залъгалки за „неделното дете”, „петъчното дете” и
т.н.. Значително по-важна роля продължава да играе

символиката на дните, свързана с традиционния църковен
календар или с предхристиянски религиозни символизации,
какъвто е случаят с „Благодатният четвъртък” на Стайнбек.
Специфично е обиграна християнската символика на
четвъртък в „Пътеводител на галактическия стопаджия” на
Дъглас Адамс, където разказът е въведен в съпоставителна
перспектива спрямо Велики четвъртък:
Но ето че един ден — беше четвъртък — близо две
хиляди години след като един човек бил прикован за някакво
дърво заради това, че разправял колко хубаво би било, ако
започнем ей тъй, за разнообразие, да бъдем добри един към
друг — едно момиче, седнало само в малък ресторант в
Рикмънзауърт, се сети каква е причината за всички
досегашни нещастия на човечеството и прозря как светът
може да стане по-добър и щастлив. Този път не можеше
да има грешка, нещата непременно щяха да се оправят и
повече никой за нищо нямаше да бъде приковаван. … Но
разказът за този ужасен и глупав четвъртък, разказът за
необикновените последици от него и разказът за
неразривната връзка между тези последици и
гореспоменатата книга започва твърде обикновено. [...]
„Днес трябва да е четвъртък — помисли си Артър,
като се отпусна ниско над бирата си. — Никога не съм ги
разбирал тези четвъртъци.“
- С придвижването на хронологичната ос се засилва
съпротивата към принудата на седмичния календар. В
литературата на екзистенциализма времевите конвенции се
осезават вече като непоносимо ограничение. За Мьорсо от
романа на Камю „Чужденецът” неделята означава гнетът на
ангажимента към старата му майка, който той така и не
изпълнява, пропускайки системно да я посети в почивния си

ден. Когато тя умира, погребението е в петък и това
обстоятелство го изпълва с почти радостното очакване за
волна, необременена неделя, конкретизирана единствено с
очакването за сексуално удовлетворение.
Още по-маркирана е непоносимостта към седмичната
регламентираност в „Погнусата” на Сартр, където
механичното редуване на дни, месеци или години е
осъзнато като отрицание на живота, постижим единствено в
единичните пробиви към някакво друго – нерегламентирано
и тъкмо затова автентично – измерение на екзистенцията:
„Когато живееш, нищо не се случва. Декорът се
променя, хора влизат и излизат. Никога няма начало. Ни в
клин, ни в ръкав дни се наслагват към дните – безкрайна и
монотонна аритметика. От време на време пристъпваш
към частичен сбор и си казваш пътувам от три години, от
три години съм в Бувил. Край също няма – никога не
напускаш отведнъж жена, приятел, град. Пък и всичко си
прилича – Шанхай, Москва, Алжир само за две седмици се
уеднаквяват . На момента – от дъжд на вятър – си
правиш равносменка, установяваш, че си се оплел с някоя
жена, че си се забъркал в някаква каша. Това трае колкото
мълния. Сетне ходът се възобновява и отново започваш да
събираш часове и дни. Понеделник, вторник, сряда. Април,
май, юни. 1924, 1925, 1926.”(подч. м. К.П.)
Аналогично е реагирането по отношение на дните от
седмицата в текст, създаден седем десетилетия по-късно. В
пиесата на съвременния канадски драматург Морис Паних
„Седем етажа” (Morris Panych. 7 Stories, 2010), безименният
герой се качва на седмия етаж на жилищен блок с
намерението да скочи оттам. Обмисляйки самоубийството
си, той се опитва да си поговори с няколко от живеещите в

блока, но те са твърде ангажирани с личните си
ангажименти и проблеми, за да му обърнат достатъчно
внимание. Едва към края на пиесата една възрастна жена
решава да го изслуша и тогава се прояснява основната му
дилема:
Виждате ли, вярата ми в дните на седмицата е сериозно
подрита. Когато се събудих сутринта, не бях съвсем сигурен кой ден е.
И в този кратък момент – беше просто секунди – аз стоях – трябваше
да кажа „лежах” на несигурна почва. Все пак – как можех да
действам с убеденост. Как можех да стана и да се гмурна
стремително в един петъчен свят, ако в действителност е събота?
Така че аз останах да лежа абсолютно неподвижен за известно време,
обмисляйки проблема. Точно тогава забелязах ръцете си. Никога порано не бях ги забелязвал. Как се движеха с удивителна сръчност. Но
тази гъвкавост, това движение на ръцете, не може никога да
надскочи границите на собствената си телесност – може да стигне
само до края на пръстите, но не и по-нататък, точно както
движението на времето е ограничено от дните на седмицата...
Видях в огледалото един осъден, който излежава доживотна присъда в
собственото си тяло.”

Както е лесно да се забележи, ефектната тирада на
героя артикулира с пределна напрегнатост същите фобии,
които се раждат в лоното на екзистенциализма. Кризата е
очевидно с траен характер, а за мащаба й говори
възможната съпоставка с откъс от „Мисис Далауей”, в
който при много сходна реторика Вирджиния Улф
представя принципно различна визия на човешкия живот,
очевидно все още недокрай лишена от устойчиви
аксиологични опори. Ето как главната героиня на романа
изговаря разбирането си за своето собствено съществуване:
Може би жертвоприношение
жертвоприношение.

заради

самото

Във всеки случай това е нейният талант. Не
притежава други, които да са от значение; не може нито
да мисли, нито да пише, нито дори да свири на пиано.
Бърка арменците с турците; обича успеха; мрази
неудобството; изпитва нужда да я харесват; приказва
купища глупости; и до ден днешен, попиташ ли я какво
представлява екваторът, не би могла да отговори.
И все пак това, дето дните следват един подир
друг: сряда, четвъртък, петък, събота; това, дето човек
се събужда сутрин; наблюдава небето; разхожда се в
парка; среща Хю Уитбред; после изведнъж идва Питър;
после тези рози; то е достатъчно. И накрая, колко
невероятна е смъртта!, невероятно е, че всичко това
трябва да свърши и че никой в целия свят няма да знае
колко го е обичала; как във всеки момент...

Посочените изводи имат предварителен характер и
поради това могат да се окажат лесно оборими на един
следващ етап на проучване. Ролята им е да предложат
някаква, пък била тя и минимална и несигурна платформа за
по-нататъшните опити за рационализиране на отношенията
между литература и календар. И още, те дават основание за
надежда, че ако в плана на житейската прагматика
диахронията на тези отношения не внушава особено
оптимистични мисли, то за литературоведската рефлексия
върху
тях
перспективата
изглежда
повече
от
обнадеждаваща.

ПАСТОРАЛНИЯТ КАЛЕНДАР
Дияна Николова (ПУ „Паисий Хилендарски”)
PASTORAL CALENDAR
Diana Nikolova
Abstract: The temporal code in bucolic genres of Western European
culture (literature, painting, Opera, Ballet) is examined in the light of the
ancient tradition. The paper highlights the presence of the unchanging
temporal landmarks of the pastoral set by the ancient mythopoetic tradition:
„golden age” (Saturn age), seasons, months, and parts of the day, agricultural
and religious holidays – as a temporal code of the Idyll and bucolic, as well
as the persistent locations of the pastoral – Garden, meadow, island, ruins,
playing the role of temporal orientations.
Key words: Pastoral calendar, Golden Age, Arcadia, garden, ruins.

Златният век е митопоетически образ на един от
фундаменталните
и
вечни
копнежи
на
човека,
засвидетелствани в културата. Именно идеята за изначално,
вечно щастие и благо формира смисъла на човешкото
битие. Този отколешен блян (поривът по безсмъртие,
щастие, младост и хармония) включва архетипната
представа за божественост, отразена във фолклора и мита, в
литературата и другите изкуства – младост, красота
(чЬсйт) 1 и безсмъртие, т.е. победа над времето, над
Хронос и Танатос. Затова и компонентите, от които се
съгражда още в мита и в античната литература утопичната
представа за човешкото блаженство, са свързани с идеята за
преодоляването на времето и за младостта като отблясък на
божественост в отсамното, човешкото битие. Такива са по
същество елементите, от които е съграден и топосът
чЬсйт – красота, прелест; удоволствие, радост; любов, уважение,
почит; влиятелност.

1

Аркадия, и пасторалната група жанрове. В тях неизменно
присъства идеята за вечна младост, красота и съвършенство
(„харис”), за покой и хармония в природата и на човека с
природата и боговете; за едно извънвремево царство на
щастие, радост и вечно блажество. В този свят няма старост,
страдания, болести и смърт, а Хипнос замества Танатос.
Затова и Аркадия си остава един вечен културен топос.
Макар класическата митопоетическа идея за времето и
вечния му кръговрат да изчезва постепенно, да се
секуларизира идеята за времето; да се преосмисля и
митическата сакрална география с нейните утопични
топоси, литературата и изкуството подемат мечтата,
въплътена в митическата идея за „Златния век” и
сакралните места на това отминало време. Раждат се
литературни и философски утопии, идиличният пейзаж,
появяват се много пасторални жанрове в изкуството.
Утопията се контаминира с топоса Аркадия, с
митопоетическите разкази за „златния род”, „Златния век”.
Кои са устойчивите темпорални ориентири на
пасторалните жанрове и как времето (с неговия неумолим
ход) бива неутрализирано, снето, компенсирано?
Още у Омир и Хезиод са засвидетелствани
архетипните престави за блаженство и човешко щастие,
копнежът по постигането на едно извънчовешко, почти
божествено битие. Хезиод говори за „златен род” (чсэуепн
гЭнпт), за времето, когато хората са най-близо до боговете и
прекарват дните си без печал, болести и смърт (смъртта е
сън), без страх; в радост и хармония със света, без гордост и
нарцисизъм. Младостта и красотата са норма, а не
изключение в този свят; скромността и умереността също
са норма, а желанията са скромни и изпълними. Хронос –
основен враг на щастието и покоя и повод за безпокойство в

културата – все още отсъства 2. Затова и терминът у Хезиод
е „златен род” (поколение), а не век, т.е. не е темпорално
състояние на човечеството, а генетически друго състояние
на хората, близки до боговете, а не до следващите
поколения хора (напр. от железния век). Разказът на Хезиод
за поколенията е история на регреса от идеал към
действителност. Именно в периода VII–VI в. пр. Хр. се
размива и изчезва ведрата и неоспорима представа за
митическото циклично време, за божествения „айон”3.
Ражда се безпокойството от сингуларността на човешкото
битие, страхът от изчезващата младост и добър живот, от
смъртта, от безформената (хаотична) същност на земното
битие. И Хронос се превръща в основен проблем на
културата.
В ранната старогръцка култура времето се схваща в
два основни смислови плана: като изтичане на време, добър
живот, младост и щастие; като загуба на „харис”, на блага и
живот. Именно чрез времето най-ясно се оразличава героят
от божеството, човешкото от божественото. А това
естествено поражда и литературно-философските утопии –
за Златния век, за блажената Аркадия, за страната на
феаките, на хиперборейците и др. Античността разказва за
Островите на блажените, за митичната страна на
хиперборейците, посещавана от Аполон, за остров Схерия
и за страната на лотофагите като за далечни, мечтани и
непостижими за обикновения човек божествени краища.
Античният обобщен образ на тази древна митологема –
страната на вечното щастие и блаженство – първоначално е
свързан с представата за полета, огрени от вечно слънце,

2
3

Вж. [Николова 2000].
Бrюн, бrюнйпт – безкраен, вечен, безначален; неизменна същност.

царство на любовта и хармонията, на справедливостта 4,
благоденствието и радостта.
Като философски концепт митическият блажен топос
поражда на свой ред нови митове и утопии – за „Златния
век“, за страната на хиперборейците. Животът на Островите
на блажените, представян от античните автори, почти
съвпада с описанията на живота на хиперборейците 5.
Древните митове, обработени при Пиндар, Херодот,
Емпедокъл, Диодор и други антични автори, са свързани и с
мита за „Златния век“. Двата мотива – за страната на
хипербореите и за Островите на блажените – се срещат
едновременно в творчеството на Пиндар 6. Царството за
„достойните“ (esloi) след смъртта им е именно място за
блаженство, а те са сред „любимците на боговете“ (para
timiois theon). Това показва употребата на вече познатия
стар митически образ на Островите на блажените –
царството на Кронос. Чрез Кронос този островен топос се
контаминира с друг, идващ също от древен мит – за
Справедливостта (δικαιοσύνз) на хиперборейците е качество,
подчертавано в античната литература – при Пиндар и при Хеланик от
Лесбос. Късната антична традиция обвързва справедливостта и с
вегетарианството – още един популярен утопичен мотив за връзката
между морала и „диетата“, аскетичния начин на живот (обоснован и
във философските учения на елините, в етическата система на
стоицизма, на епикурейството). Справедливостта е една от
фундаменталните елински добродетели, свързана със съблюдаването на
законите и реда. При Платон справедливостта (σωφροσύνз) е една от
важните добродетели (αρετή), редом с мъдростта (σοφία) и мъжеството
(Bνδρία) /Plat., Prot. 323a–327b, а също и „Кратил” (413с–d), където се
обсъжда въпросът за δικαιοσύνз и δίκαιον/. Затова σωφροσύνз и
δικαιοσύνз отчасти са сходни (σωφροσύνз – благоразумие,
съблюдаване на мярата; δικαιοσύνз – справедливост, законност,
правосъдност, разумност – в политико-философски смисъл).
5
Той е съпровождан с песни и танци, музика и пирове, както и с
благоговейни молитви към боговете и към Аполон.
6
Пиндар, Олимпийски оди, ІІ. 51–67.
4

живота през Златния век. Споменът за „Златния век“ се
съдържа в най-веселите празненства през античността –
Дионисиите и Сатурналиите 7, и донякъде възхожда към
представите за веселия и безгрижен живот от „Златния век“,
описан у Хезиод 8, и за живота в Хиперборея – страната,
където слънцето не залязва по няколко месеца, т.е. от
пролетта до ранната есен – устойчив темпорален
ориентир и на пасторала [Николова 2012].
В александрийската култура огромно влияние на
поетите и философите оказват именно Хезиод и Омир.
Теокрит и съвременниците му създават Аркадия –
литературен и философски топос, условно поетическо
пространство, разположено и в също така условно време.
Тит Лукреций Кар в поемата „За природата на нещата”
продължава тази тема. Ще го последват Вергилий и
Овидий, Катул, Тибул, Проперций.
Един от най-устойчивите начини да се говори за
любовта, младостта, хармонията с природата и социума, за
живота и смъртта (за философски, етически и политически

Сатурналиите са земеделски ритуали, посветени на Кронос/Сатурн,
провеждани през месец декември.
8
Златния век най-напред сътвориха за смъртните хора
вечно безсмъртните, дето в Олимп обитават дворците.
Стана това, на небето когато царуваше Кронос:
хора с безгрижни сърца си живееха като безсмъртни,
нито познаваха труд и нещастие, ни ги грозеше
жалката старост, а все неизменни в краката, в ръцете
черпеха в пира наслада, от всички злини надалече.
Беше смъртта им подобна на дрямка; и имаха още
всички отлични неща: хлебородната нива самичка
даваше плод изобилен и щедър; по собствена воля
мирно труда си разделяха те с добрини многобройни;
имаха много стада, на безсмъртните бяха любимци. (Хезиод, „Дела и
дни“, 109–120)
7

въпроси) е пасторалът 9. В него до XX век се запазват
неизменните темпорални ориентири, зададени от античната
митопоетическа традиция: „Златен век”, сезони (пролет,
лято и ранна есен), месеци (април, май, август и септември),
части от деня (обед, следобед/привечер), земеделски и
религиозни празници 10. Това не случайно са неизменните
темпорални ориентири на идилията, на буколиката. Те се
родеят и с утопията (като литературно-философски жанр).
Буколическите жанрове най-често създават образа на
красив и спокоен остров 11, обитаван от пастири и нимфи.
Ролята на темпорални ориентири тук играят и устойчивите
топоси, свързани с Аркадия: градина, поляна (знаци на
„вечна пролет”, за Хиперборея, за Афродита и Адонис, т.е.
за младост и любов), островът – „земен рай”.
Градината през античността въплъщава нагледно и
идеята за вечната пролет – пространствен и темпорален
образ на бесмъртието. Като културен ландшафт тя се
От Стезихор до Теокрит се оформя една специфична жанрова
тенденция, даваща началото на буколическата поезия, на жанра идилия.
Идилията разполага с два основни мотива – интензивно любовно
преживяване и буколическо отношение към природата. Буколиката като
литературен жанр има структурни елементи, изработвани в дълъг
период от време, притежаващи своя специфична история и носещи
огромен смислов фонд, актуализиран в конкретния художествен
контекст на всяка една буколическа творба. Тези мито-поетически и
ритуални елементи идват още от предлитературния период и от найранната литературна традиция [Вж. Николова 2012].
10
Карнеите, свързани със земеделския култ празници в чест на Аполон
Карнейски, са през месец септември; „Градините на Адонис“ са обичаи,
запазени в Сицилия в пролетните и летни земеделски празници,
свързани с природата и плодородието (чествани през пролетта, в края
на лятото и ранната есен); религиозните чествания на вегеталните
божества, почитани от земеделци и скотовъдци (Атис, Адонис) – напр.
гръцкият празник в чест на Адонис, бил през лятото и ранната есен, а
не през пролетта, както е във Вавилон.
11
Напр. Сицилия и Кос (при Теокрит), Лесбос (при Лонг).
9

свързва с градината на философите, с Академията и
Ликейона, с Градината на Епикур. Римската градина се
превръща в образ на миналото, в мост между епохите,
между културите – в своеобразна зрима поезия, в един химн
на миналото, видим и в опоетизирането на руините през
следващите епохи като „сянка“ на някогашния Златен век.
Конструирането на митическия „Златен век“ има две
основни посоки в литературата и социално-политическите
утопии от времето на кризата на атинския класически полис
насетне. Едната е свързана с идеализиране на далечни
варварски земи и народи, непознаващи „цивилизацията“12,
намиращи се на края на ойкумена. Другата посока на
утопичните конструкции е свързана с античната география
– със създаването на „островните утопии“. Третата посока
е темпорална – извеждането на блажения топос назад във
времето, в зората на историята (Златен век, Сатурнов век).
Още на предлитературния етап в буколиката се
появява като устойчиво идейно тематично ядро опозицията
младост и божествена хубост/смърт; Ерос/Танатос.
Идилията се превръща в средство да се осмислят основните
битийни модуси, да се пресъздава копнежът по един
съвършен свят, в който Хронос и Танатос не са заплаха за
човека; да се естетизира младостта, красотата, любовта,
природата и човека, вписан в нея, в божествения универсум.
Да се постигне божественият „айон”, да се надмогне
времето 13, защото животът, преживяван само като време, е
Идеализацията на варварите – щастливи народи, живеещи далече от
гръцкия свят, откриваме още у Омир (напр. лотофагите, феаките). През
елинизма, през I век пр. Хр. и насетне това ще е една от водещите
утопични тенденции.
13
Плотин дефинира безсмъртието така: „вечно е това, което пребивава
по един и същ начин и непрекъснато е такова, каквото е”. Вечно
съществуващото в екзистенциален план е безсмъртието. Вж. и
[Грънчаров 2000].
12

несъвършен, непълен, недостатъчен. Живот във времето се
свързва със съзнание за начало, развитие и край, с изгрев,
зенит и залез; той е изпълнен с очакване, нетърпение,
безпокойство и страх, с изживяване на винаги свършващото
сегашно, със спомени за миналото (което не може да се
върне), със загубата на блага.
Какъв е буколическият календар, кои са неговите
основополагащи темпорални ориентири и как чрез тях се
осмислят тези основополагащи проблеми в културата?
Овидий първи говори за „Златен век” (aurea saecula),
за „вечна пролет” и за място, където природата сама ражда
обилни блага, а от реките тече мляко и нектар, от зеления
дъб капе „златен мед”. При него вече има ясни темпорални
ориентири, хронологична ос (исторически вектор): Златен
век, Сребърен век, Железен век. Има и морална деградация
на човешкия род, обоснована още у Хезиод. Вергилий
отново говори за aurea saecula, aurea aetas 14. Той узаконява
тези представи и в еклогите си – с утопията за новия Златен
век. В IV еклога „Златният век” е пренесен в бъдещето. То
гарантира човешкото битие, то е нишката, която свързва
настоящето с вечността, придава смисъл и пълнота на
човешкото съществуване. Вергилий говори за новото
Сатурнийско царство, когато „желязното племе” ще е
заменено от „златния род” и „над света Аполон ще царува”
(„Буколики”, IV. 9-10). Миналото се слива с бъдещето в
единен кръговрат.
Тези утопии продължават да се разгръщат активно в
културата и след това. Те присъстват и в средновековната
култура 15, и в лириката на Вийон („Alle s′en est ...”, L'Âge
Цезарят Август, божествен син, който отново ще върне
Златния век на полята на Лациум, гдето царувал
в древност Сатурн ... („Енеида”, VI. 792–794; прев. Г. Батаклиев).
15
Напр. в средновековния жанр реверди – в спора на зимата с пролетта.
14

d'Or) 16, и в ренесансовия пасторал, в новите пасторални
творби на следващите времена до XX: при Аполинер
(цитиращ на свой ред Вийон) 17, в еклогата на Маларме
„Следобедът на един фавн“ (1876) и нейните балетни и
музикални превъплъщения 18; в балетната сюита на Морис
Равел „Дафнис и Хлоя“ (1909-1912) 19, в балета „Игри“ на
Нижински (по музика на Дебюси, 1912) и темата за
„Златния век” при Шостакович, при Бунюел 20 и др.

Темата за отлитащото време на младостта, за L'Âge d'Or в лириката на
Вийон: Allé s’en est, et je demeure ... (Вийон, „Голямо завещание”, XXIII.
„Остави ме да чезна в мрака, от смисъл всякакъв лишен ...”, т.е.
времето на младостта отмина, а аз продължавам да живея. (По прев. на
Васил Сотиров // Франсоа Вийон. Стихотворения. С., 1992)
17
В „Le pont Mirabeau” на Аполинер се появява същият рефрен, реплика
към идеята за безвъзвратно отминалата младост и щастие, за
някогашния Златен век, присъстваща и у Вийон:
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure („Le pont Mirabeau”)
Това е скръбната констатация, отразена в опозицията je demeure / je
meurs (оставам жив, пребивавам в настоящето / умирам, изчезвам).
Преводите на рефрена на Аполинер не случайно се движат около
идеята: денят угасва, а аз оставам; идва нощта, а аз оставам (с миналото
си);
„часът прозвънва отново нощ е, / отлитат дните аз тук съм още” (прев.
К. Кадийски);
„иде нощ минути отброявам / дните отминават аз оставам” (прев.
Пенчо Симов).
18
При Дебюси в симфоничния прелюд „Prélude à l'après-midi d'un faune”
(1893-1894), в балета – при Нижински (1912), Серж Лифар (1935),
Рудолф Нуреев (1980) и други хореографи на XX век.
19
„Дафнис и Хлоя” Равел определя като „музикална фреска”, в която се
стреми не толкова да създаде истинската античност, колкото „Елада на
моята мечта”, близка до представите за древна Гърция, въплътени в
произведенията на френските художници и писатели от края на XVIII
век.
20
Д. Шостакович – в първия си балет „Златният век“ (1930); Бунюел –
във филма „Златният век” (L'Âge d'or, 1930).
16

Още в идиличните топоси на Омир, както и в
идилиите на Теокрит, природата символизира пролетта и
вечното обновление: лаврови дървета, кипарис, лоза с
узрели гроздове, прохладен извор, струящ от планинските
върхове на Етна... (Теокрит). Природата е въплъщение и на
божествената „игра“ на Ерос и Афродита – знак за младост
и любов. Традиционният начин да се говори за това в
буколиката е и темпоралният код – спорът на пролетта със
зимата, на младостта със старостта 21.
Буколическият ландшафт навява чувство за особено
безвремие и безгрижност. Темпоралните му ориентири са
обвързани с идеята за покой и хармония, плодородие и
щастие. Сезоните са пролет, лято и ранна есен, а от частите
на денонощието предпочитани са обед и/или следобед (с
ярката слънчева светлина и спокойния залез). Така
хронотопът обуславя и подчертава типичния за античната
буколика мотив – колко е приятно в следобедния летен зной
да лежиш в прохладната сянка на дърветата и да съчиняваш
песни за любовта. Времето на действието се обозначава
чрез различни темпорални маркери: сезон (назован или
представен чрез разгърнато пейзажно описание), част от
деня, време на голям религиозен празник. Пример за
темпорален ориентир чрез празник има в V и VІІ идилия на
Теокрит: в пета идилия това е празникът на Аполон, честван
от скотовъдците и земеделците в Сицилия през август, а в
седма идилия е празникът на Деметра и жътвата,
провеждани в края на юли – началото на август.
Пасторалът винаги отразява социалните утопии на
културната епоха, която го поражда. Идеалът за живот на
Теокритовите пастири е прост, но мъдър: далече от светска
суета и „съкровищата на Крез“ те желаят да пеят песни сред
Агонът между стар и млад пастир; старият пастир – мъдър наставник
на младите в живота и в любовта.
21

пасбищата, да е споделена любовта им. Това е съзвучно и с
идеологическите „твърдения“ на културата от IV–III век пр.
Хр., които стават философска и етическа основа на
идилията 22. В елегиите на Тибул идиличният живот в
лоното на природата и любовта са видени като контрапункт
на реалността, на „железния век“. Това е отново копнеж по
„Златния век“, видян като буколически рай 23. И докато
елегиите в античността се разгръщат върху вариации на
митологичната тема за трагичната любов и смъртта, то
идилията, еклогата избират младостта, щастието и
хармонията. Силната, но често несподелена любов,
нимфата, младият влюбен (пастир) и мъдрият старец
пастир 24 устойчиво се закрепват в първите литературни
обработки на митовете, родили в античната култура и така
устойчивия буколически топос Аркадия. Аркадия на
Вергилий отново е далечно, усамотено и идилично
пространство. Втора еклога съдържа подробен пролетен
флорален каталог, следващ зададената вече традиция.
Само мъдрецът е богат и свободен – теза и на стоиците, и на
епикурейците. Елинистична утопична идея се свързва с представата, че
човекът следва да е доволен от скромен и простоват живот, който го
дарява с тихи радости. Скромните потребности на „мъдреца“
(литературния пастир) са залог за честност и живот в хармония с
природата и с другите, със социума.
23
Като контрапункт на тази тема звучат елегиите от II книга, посветени
на Немезида – алчна и жестока красавица от „железния век“ (II. 4).
24
Старостта в елинистичната буколическа поезия не е загуба на
„харис“, не е знак за глупост и грозота, както я огласява архаичната
лирика. Старият мъдър пастир – наставник на младите, става
устойчив персонаж на античната буколика и на елинистичния
буколически роман (старецът Филет при Лонг), и на следващите
образци в тези жанрове – през епохата на Ренесанса и насетне.
Буколиката преосмисля и митическия образ на младия божествен
пастир. Младият влюбен пастир е и литературна транскрибция на
митологичните сюжети и носените от тях смисли – за Ерос и Афродита,
за силата на любовта.
22

Тенденцията към идеализиране на природата като убежище
от злините и цивилизацията, носталгията по „Златния век“,
е типична още за елегиите на Тибул и Проперций. Вергилий
ще разсъждава над въпросите: За какво живее човекът и
какво е животът пред смъртта? Темата преминава от
„Буколики“ в „Георгики“ с вариациите: човек–земя / човек–
любов / човек–поезия / минало–бъдеще. Общата поетическа
идея е, че хармонията е възможна единствено в постигане
на единението човек–природа–любов–божествена воля. А
тази философска тема в литературата активизира и
буколическия топос. Отново се появява и мотивът за
трагичната смърт на пастира Дафнис. Смисълът на гибелта
му е зададен вече в идилиите на Теокрит, но Вергилий
разказва и какво се случва с Дафнис след смъртта му:
Дафнис е обожествен, става покровител на стадата и
скотовъдците, охранява мирния селски живот. Идиличният
топос се нуждае от божествени покровители, гарантиращи
реда и спокойствието. В ІV еклога е зададен образът на нов,
бъдещ Златен век, в V еклога e разказът за Дафнис, в VІ
еклога Силен пее за сътворението на света от хаоса, а Х
еклога чрез Корнелий Гал оповестява за силата на любовта:
„Всичко надвива Амур. Пред Амур да отстъпим и ние“
[Вергилий 1980: 57]. Овидий е описал света на Аркадия и
нейните обитатели по съвсем друг начин: аркадийците
живеят като зверове под открито небе и не умеят да работят,
не познават скотовъдството и земеделието – те са „груби“ и
„недообработени“ още „древни“ хора, по-стари от
Юпитер25. С тези първи хора в Аркадия, за които говори
Овидий, не случайно е свързан и митическият пастир Пан
– покровител на стадата и пастирите, хтонично същество,
свързано с плодородието 26.
25
26

Овидий, „Фасти“, II, 290–304.
Овидий, „Фасти“, II, 271 и сл.

В романа на Лонг „Дафнис и Хлоя“ Ерот е назован
„по-стар от Кронос“: „И не съм дете, макар на дете да
приличам, а съм по-стар и от Кронос, и от самото време“ (ІІ,
5) 27. Задачата на автора е да прослави древното космическо
божество на любовта, познато и възпято от архаичните
поети и от Платон като всепобеждаваща стихия на живота.
Дион Хризостом в една от късните си творби също ще
възхвалява простия, скромен селски живот чрез идеята за
връщането към природата 28. Запазва се и така характерната
за буколиката опозиция щастие и хармония /
неудовлетвореност, гняв и безпокойство от бъдещето;
естествен живот сред природата / градска суета;
бедност / богатство (VII., 21-30). Очевидни са приликите
между твърденията, отправени от Хризостом в текста29 и
напътствията, които още Хезиод е отправил към младия
Перс в „Дела и дни“ – описанието на мирния селски труд е
сходно с това, което Хезиод дава за хората от Златния век 30,
както и с описанието на онези земи и държави, където
правдата (Дике) тържествува, където:
ни глад, ни беда не спохожда,
хората, те във доволство земята си гледат
грижливо.
Лонг. Дафнис и Хлоя. // Антични романи. Сб. под ред. на Г.
Михайлов, София: НК, 1976. Прев. Богдан Богданов.
28
Героите му са ловци и скотовъдци, а буколическият топос в текста е
традиционен – обширни равнини край тучни дъбови гори, малка и
бистра река, планински извор, простовати селски колиби, многобройни
стада от бикове и крави, малки обработени нивички и лозя, сред които
кипи селски труд (VII., 11–18). Вж. Дион Хрисостом. Избранные речи.
VII. Эвбейская речь, или Охотник. // Поздняя греческая проза. М., 1961.
Пер. М. Грабарь-Пассек.
29
Хризостом, Д. VII. 81, 103.
30
Хората с безгрижни сърца живеят като безсмъртни, сред хлебородни
ниви и големите стада, труда си разделят с добрини многобройни и на
безсмъртните те са любими („Дела и дни”, 109 и сл.).
27

Носи им нивата много блага, а дъбът в планините
жълъди в своя върхар, и пчели във хралупата има;
С мъка овцете вървят под гъстото руно превити;
[…]

Винаги радват се те на блага; и не плават в морето
с кораби, тъй като плод хлебородната нива им
носи. („Дела и дни”, ст. 230 и сл.)
По идейния си заряд романът на Лонг „Дафнис и
Хлоя“ е особено близо до литературата на елинизма с
нейния интерес към буколическия топос, към частния
живот, към вътрешния свят на човека, към любовната
тематика, вкуса към битови детайли и любовно-авантюрни
сюжети, както и с идеите за ролята на Ерос и Афродита в
човешкия живот, за брачното единение и хармонията сред
природата. „Дафнис и Хлоя“ е единственият роман от
античността с любовен сюжет, разгърнат изцяло в
буколическа атмосфера и описващ прелестите на
пастирския живот в заявено противопоставяне на градската
култура и социалните роли на човека, които тя
предполага 31. Философската свръхзадача на автора,
свързана с идеята за космическия Ерот, предполага и
необичайния жанров избор – буколическия характер на
романа. Действието е изнесено отвъд пределите на града,
сред природата – творение и владение на Ерот, който
предопределя живота на Дафнис и Хлоя още от раждането
им („...вие, деца, сте посветени на Ерос и Ерос се грижи за
вас“, кн. ІІ, 6). А това предполага и избора на островния
Още във въведението към романа е изведена задачата на текста:
„потрудих се и създадох тези четири книги, дар за Ерос, за Нимфите и
за Пан, дело, носещо радост на всички хора, което може да излекува
болния, да утеши и скръбния, може да събуди спомен у тоя, който е бил
обичан, и да въведе в любовта тоя, който още не е бил обичан. А никой
не е избягнал любовта, нито ще я избегне, додето съществува красота и
човешки взор“.
31

топос за разгръщането на сюжета – сред дивата природа,
отвъд границите на цивилизованото пространство. На този
буколически фон действието се концентрира около
„малкия” свят на героите и тържеството на любовта,
разгръщаща се и в ритуално осмислен темпорален план –
от ранната пролет до есенния гроздобер. Тази особеност
на пасторалния роман, характерна и за жанра идилия, ще се
запази и в следващите векове, в пасторалните романи на
Ренесанса, в бароковия пасторален роман и в пасторалната
трагикомедия 32.
Любовната реторика следва устойчивите поетически
схеми, създадени още в архаичната мелика – устойчивата
метафорика, ритуалната лексика, атмосферата на любовното
очарование, еротизма, красотата на младия герой.
Действието – също строго ритуално (песни, бране на
пролетни цветя и плетене на венци, самолюбуване във
водите на поток), е ситуирано на култови места – храм,
гора, поляна с поток, градина. В „Омирови химни“ (VІ)
богиня Афродита се явява в цялото си великолепие,
увенчана от Хорите с венци от цветя, с огърлица и накити
от злато и теменуги. Така любовта и говоренето за нея
традиционно се обвързва с пролетната „градина на
Афродита” и с „градините на Адонис”. Високо честотни
още в старогръцката лирика са описанията на пролетта, на
цъфтящата природа, на окъпаната в лунна/слънчева
светлина поляна (градина) с цветя, огласена от птичи песни.
Такова е описанието и в романа на Лонг. Още поетите от
архаическия период възпяват радостта от живота,
усещането за една крехка, но прекрасна витална стихия,
която се ражда с любовта, младостта и виното (и с
любовното опиянение), но която е и крехка, мимолетна,
заплашвана от житейските бури. Преди това и при Хезиод
32

Напр. „Астрея“ на Оноре д`Юрфе.

дискретно
присъства
опозицията
идеално/реално,
поетическата Аркадия / реалните земни пространства за
обитание, „жалката Аскра – зиме зловеща, а лете пък
тягостна, хубава – нивга“ 33.
Елинистичният буколически роман носи вече съвсем
ясно и осъзнато отпечатъка на утопията – Лонг създава
един идеален свят, в който живеят нравствено съвършени
хора, прости и естествени, в хармония с природата –
съвършено творение на космическия Ерот. Животът на о.
Лесбос е идилично красив и спокоен, светът на пастирите –
също. В него боговете се явяват пред хората, животни
отглеждат новородените деца, любовта тържествува, а
полята са огласени от блеенето на стадата и гласа на
сиринкса. Дисхармонията идва винаги отвън, от града 34, от
гражданите и техните нови ценности и морални норми.
Финалът при Лонг връща героите отново в пастирския свят,
в идиличния и защитен от бури „аркадиен топос“, вместо да
ги остави да се завърнат в социума, в града. Романът
осъществява заявеното във въведението – поетическата и
философската свръхзадача да търси образа на неизменната,
съвършената красота и хармония, на идеала в
метаморфозите на материалното битие.
Щастливият финал, закрепващ се устойчиво в
пасторалната група жанрове на елинизма, както и от
Средновековието и Ренесанса насетне, ще е свързан с
брачно единение на влюбените – сред буколическата
природа, въплъщение на мощта на Пан и Ерос, пред
пещерата на Нимфите, сред пастири и пастирки, с танци в
съпровод на сиринкс и флейта и весели пастирски песни.
Операта, родена в късния Ренесанс, също ще „запомни” и
Хезиод, „Дела и дни“, 639-640.
Напр. морските разбойници от град Тир (I кн.), младежите
разбойници от Метимна – „безбожни и престъпни хора“, разгневили
Пан, Нимфите и Ерос (II кн.).
33
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експлоатира този тип финал на любовно-авантюрния
сюжет, въведен с пасторалния роман на Лонг.
Пасторалните мотиви с техния темпорален код
продължават да са активни в изкуството и след края на
античната епоха. Пастурелата – ранен жанр в
провансалската
лирика,
осъществява
пряко
приемствеността с античната буколика. Сходството е найвече по линия на персонажите и в наличието на любовен
агон отново сред пролетна идилична природа. И в лириката
на Маркабрю (XII век) любовната тема трайно се завръща в
контекста на идиличния свят, зададен от Теокрит,
Вергилий, Овидий. Темпоралните пасторални ориентири
отново са пролет (месеците април, май) 35 и лято;
опозициите – сняг, зимна виелица, лед / пролет, топлият
зефир, слънцето и птичите песни, „отварянето” на
природата за нов живот (устойчив знак за пробуждането и
на духа, и на любовния копнеж).
Налице е известно редуциране на темпоралния
хоризонт на античната буколика – той вече се концентрира
най-вече около пролетните месеци (пастурела, реверди), за
разлика от античната идилия и буколическия роман, в които
равностоен ценностен статут имат лятото и ранната есен.
В любовната лирика на вагантите се възкресява
митологичната образност и топика. Имената на
персонажите също са традиционни за идилията – сред тях са

Април
ни май
не чакам аз
да съчиня куплет,
тъй както повелява любовта... (Елиас Кайрел, XIII век // „Снегът
зеленина сънува”, Антология на провансалската лирика, С., 1990, с. 139140). Вж. и (Протохристова 2012).
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Флора, Филида 36. Героините на вагантите най-често са
млади селски девойки пастирки и срещите с тях протичат
сред идиличен природен пейзаж. Тези две теми – любовта
сред идилична природа и виното, Амур и Бакхус – ще слее в
едно по-късната европейска пасторална традиция. Ще ги
открием в десетки пасторални картини на художниците от
барока и рококо. Античният опасен и непокόрен Амур
отново шества из „полето на любовта“. Вергилиевата фраза
„Всичко надвива Амур. Пред Амур да отстъпим и ние“ би
могла да служи като епиграф към цялата поезия на
вагантите, както отбелязва и М. Л. Гаспаров. Паралелът
между настъпването на пролетта, събуждането на природата
и разцъфтяването на любовта е характерен за народнопоетическата традиция, от която също черпи импулси тази
лирика. Майските хороводи, пролетните обреди в песните
на трубадурите са свързани с прослава на Дамата, а при
вагантите връзката е пряка – „пролетта пробужда любовта“.
Описанието на природата като начало на стихотворение за
любовта е обща черта на поезията от XII–XIII век.
Елементите на това описание са формулни – отива си
зимата, настъпва пролетта, всичко се раззеленява, цветя и
аромати изпълват полето, на поляна с ручей пеят птици,
усеща се полъхът на вятъра. На фона на този идиличен
пейзаж се разгръща и любовният сюжет в жанрове като
пастурела и реверди. Птичите песни, зелените дъбрави и
пролетните поляни са устойчив топос в много жанрове на
провансалската лирика от XII–XIII век. Те са градивни
елементи най-вече на жанра реверди (reverdies – „песен за
пролетта“). Героите отново са млади влюбени,
наслаждаващи се на любовта си в лоното на природата, а
ÖõëëЯт – от стгр. öõëëÜт - шума, листа, цветен лист, дъбрава;
аналогично на Хлоя - „млада шума” – от ÷ëüç - зеленина, зелена
издънка, млада трева.
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любовта и жената символизират смяната на сезоните
(зима/пролет), тържеството на новия живот. Религиозните
конотации са очевидни – младостта, любовта и
божествената хубост придобиват значимост в светлината на
мито-ритуалния архетип. Затова и не е случайно, че
любовната „махия” винаги се разгръща на фона на
пробуждащата се за живот природа; че младостта и
красотата на персонажите носи идеята за свещенодействие;
че Амур логически се обвързва и с Бакхус.
Ренесансовата пасторална литература продължава да
съгражда утопийните светове в духа на античната идилия.
Романът на Лонг започва с пролетта и буйния цъфтеж, с
песните на птиците и пъстрия килим от цветя, с пещерата на
нимфите и първото влюбване на Дафнис и Хлоя; във ІІ
книга е есенният гроздобер с празника на Дионис, когато
старецът Филет разказва на Дафнис и Хлоя за Ерот (ІІ, 3–7).
При Санадзаро ще открием повторена същата темпорална
схема и топика: поляна в Аркадия, млад пастир с маслинов
венец на главата, горичка, дървета (сред които и
митическия ясен), месеците март и април, пролетни поляни
и млади пастири, беседващи помежду си. Отново ще се
появи и мъдър старец, напътстващ пастира Азио 37, но

Азио Синчеро (Azio Sincero) – млад влюбен пастир, е главният герой в
романа. Той се отправя към Аркадия да дири утеха от нещастна любов.
Живее там дълго, после се отправя обратно, съпровождан от нимфа,
превеждаща го по незнайни подземни пътища до град Партенопе
(Неапол). Там той узнава, че любимата му е починала. Героят Azio
Sincero носи името на първия литературен псевдоним на Я. Санадзаро
(Синчеро – „искрен“). Още от Теокрит и Вергилий насетне жанрът
предполага възможност на автора да говори „от свое име“, като в
същото време се постига и запазва дистанция спрямо настоящето – едно
митично безвремие, условност, видима направеност (учен пастирфилософ говори за любовта и смисъла на живота и сякаш се изповядва
или наставлява другите). Още при Вергилий изборът на жанра
37

нимфите вече са само статуи (в светилищата), на които
пастирите се покланят и които оживяват и проговарят на
героите в съня им.
В единствената пасторална драма на Бен Джонсън,
„The Sad Shepherd“ (ок. 1637), действието се развива в една
нова Аркадия, наречена Sherwood, където сред пастирите е
и печалният Aeglamour, страдащ по любимата си (Earine),
която мисли за загинала и оплаква безутешно в духа на
старогръцките елегии и треноси. Името на героинята не
случайно възхожда към лат. еarinus – пролетен; а
флоралният каталог в монолога му също отпраща към
Флора и Афродита (Spring, Daisies, Pincks and Violets –
маргаритки, карамфили и теменуги). От втората половина
на XVI век насетне в английската литература – в лирика на
„Ареопага“, в романовия жанр, както и в театъра –
пасторалът става един от основните елементи,
конструиращи утопийни пространства и светове 38. „The
Shepheardes Calender“ (1579) на Спенсър – програмна
поетическа творба, изследваща възможностите на еклогата,
съдържа 12 еклоги, озаглавени по имената на месеците.
Редом с традиционните буколически топоси и персонажи, в
тях се появява и описанието на английския пейзаж, а
флоралният каталог съдържа типични за Англия растения и
цветя (високо символични – като дъб, шипка, жълт нарцис).
Създаден в диалог с предходната пасторална традиция,
„Пастирски календар” съдържа множество литературни
цитати и алюзии: напр. „Януари” – II еклога на Вергилий;
„Февруари” – еклога на К. Маро; „Март” – Бион (IV идилия)
(буколика) е продиктуван от такава цел, реализирана след това
многократно и в ренесансовата литература.
38
При Спенсър в „Пастирски календар“ (1579), при Р. Грийн в
пасторалните му романи „Пандосто“ (1588) и „Менафон“ (1589), при
Томас Лодж в „Розалинда“ (1590), Филип Сидни в „Аркадия“ (1590), в
комедиите и трагикомедиите на Шекспир.

и Теокрит; „Април” – XVII идилия на Теокрит, IV еклога на
Вергилий (априлската еклога съдържа и характерните
елементи за жанра „ле”); „Октомври” – XVI идилия на
Теокрит и т.н. Отново като цитат на античните поети и на
традиционната топика на пасторала, в майската еклога
Спенсър въвежда стария пастир Палинодий, пеещ за
пролетта. Описанието на народния празник, на обичаите,
свързани с посрещането на месец май и събуждането на
природата, е един от основните и най-архаични елементи на
буколиката, запазен и у Спенсър. В августовската 39 и
октомврийската му еклоги ясно зазвучава и опозицията,
така характерна за идейните внушения на пасторала:
преди/сега, славното минало/сивото и изпълнено с рушащи
се ценности настояще, село/град. Този поетически цикъл
отново актуализира и познатата игрова роля на поета –
„учен пастир”, принадлежащ към особен поетически кръг,
сред който е и Спенсър.
В късната ренесансова литература и драматургия и в
културата на барока пасторалният топос ще има още поотчетливо характера на социална утопия. Природата
постепенно се отделя от света на човека, все по-трудно
преодолими стават границите между двата топоса40.
Индивидът вече не усеща пулса на вселената, ритъма, който
определя човешкия живот и светоусет. Новият светоусет на
епохата намира адекватен израз в жанра трагикомедия;
интерпретацията на пасторалното също се променя.
В жалбите на Cuddie (The Shepheardes Calender, August - VIII., 149189)
40
В комедиите от Ранния и Високия ренесанс природата притежава
магическа сила. Попадайки в нея, човек живее вече по други закони (на
реда и хармонията), и се преобразява също така магически. Природата
снема конфликтите, изцелява, дава вътрешно равновесие на човека. В
Късния ренесанс тези метаморфози вече са невидими, слаби или
невъзможни; природата не лекува раните, не променя характера и
съдбата на героите, не връща равновесието.
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Разколебаната вяра в човешката природа и в разумността на
света води до нови употреби на аркадийния топос като
традиционно средство за извеждане на идеала. Той губи
характера си на житейска истина, превръща се в
контрапункт на реалността. На „Златния век” е
противопоставено настоящето – „железният век“.
Идиличното става осъзнат и неосъществим порив по
идеалното състояние, спомен, мечта, изнася се все поосезателно в друго време, в други пространства; възприема
се като илюзия. Този устойчив културен идеал и копнежът
по него се реализират по различен начин в пасторалната
група жанрове – в лириката и в романа, в пасторалните
комедии, трагедии и трагикомедии от първата половина на
XVII век. В „Аминта“ (1573) на Тасо има аркадиен пейзаж,
идиличен живот и пастири, които пеят, музицират сред
природата и споделят съкровените си копнежи. Този locus
amoenus придобива и конкретно съдържание. Силвия седи
до езеро, близо до града, сред пролетни поляни – това
напомня островчето Белведере (на река По, до Ферара),
където за първи път е поставен пасторалът „Аминта“. Така
условният идиличен топос се приближава до зрителите от
Ферара 41. Отново се запазва и опозицията град/село (Ферара
/ условната пастирска Аркадия). Идеал и реалност са
отделени, защото „светът старее и става по-лош“, както
казва Дафне в пасторала на Тасо. Мотивът за изгубения
Златен век, в който хората са живели в хармония с
природата и по законите на любовта, е осезателен и огласен
41

Da Pozzo, Giovanni. L'ambigua armonia. Studio sull'„Aminta“ del Tasso,
1983, р. 147. Белведере (Belvedere del Po) е типична хуманистична вила
(остров-градина) от ренесансовата епоха – културно идилично
пространство, създадено по литературен образец. В него аристократите
играят на учени пастири, „служат на Музите“, както казва Тирсис на
Аминта. Тасо се превъплъщава в образа на героя си Тирсис, а
приятелите му хуманисти – в образите на останалите персонажи.

няколко пъти в творбата. Нимфата Дафне говори за силата
на любовта пред лицето на неизбежната старост и смърт.
Пролетта, природата, дивите животни – всичко в света е
подвластно на законите на любовта, на Венера (I. 1., 149156). Хорът също оповестява идеята, че всичко е преходно,
тленно и чезне, затова нека обичаме (I. 2, 352-357). Любовта
се оказва единствен гарант за човешкото щастие, тя дава
смисъл на живота и е дори път към божественото.
Седемнадесети век е „златният век“ на пасторала в
Европа. Ренесансовият пасторал се оказва на кръстопътя
между различни идейни системи и художествени стилове –
маниеризъм, барок и класицизъм. В него се настанява
трайно и пасторалната меланхолия. Тя ще е свързана с
темата за преходността и смъртта, с политическите и
религиозни кризи на XVII век, с настъпващите социални
трансформации в обществото. Все по-често се появяват
гробищната могила, руините – отломките от света на
Аркадия на Лонг, сянка на миналото, на изгубения Златен
век, знаци за старост, залез, смърт. Руините са отчетливо
натоварени с нов смисъл през XVII век – те са утопиен
топос, но осезателно трагично напрегнат, отварящ посоки
към културата на Новите времена, към идеите на XVIII век.
Това е носталгичното преживяване на античността и
Ренесанса като отминал безвъзвратно културен Златен век,
време на младост, красота и хармония, отнесен от
неумолимото време. Идеологическият аспект, заложен в
употребата на руините през Просвещението, както и
засиленото етическо послание, променят традиционните
ренесансови и барокови употреби на руината. Сянката на
смъртта 42 се прокрадва вече и в Аркадия (сюжетът „Et in
Сянката на Танатос в буколическия свят за първи път отчетливо се
заявява у Вергилий. С мотива „гроб в Аркадия“ са свързани разказът за
Дафнис, митът за митическия пастир Аристей (виновен за смъртта на
Евридика – по версията на Вергилий), митът за загиналия Орфей.
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Arcadia Ego“, мотивът „Гробът в Аркадия“ 43). Образът на
могилата-гроб, появил се в „Буколики“, става устойчив в
ренесансовата и бароковата литература. У Санадзаро в
романа „Аркадия“ новото ренесансово утопично царство
също има надгробна могила – „сянка“ на Танатос (това е
гробът
на
загиналата
любима
на
Мелисео,
„жестокосърдечна девойка“, прогонила младия пастир да
броди из Аркадия сам с несподелената си любов).
Пасторалното уединение сред природата вече не
символизира само ведрия и „мъдър избор на живот“, не е
само и просто опоетизиран културен идеал, манифест на
единението на човека с природата. Пасторалът започва да
отразява социално-политическите рефлексии на твореца от
кризисен, драматичен и преходен период с двойствена
ценностна система – той е знак за самотата и обречеността
на аристократа (на цялото съсловие) в един променящ се
свят, рефлексия е и на важни етически теми. И темата за
Златния век (за изгубеното време на ред, справедливост и
хармония) отново отчетливо зазвучава в пасторала. Това
преобръщане на смисъла се случва именно в/през топоса
Аркадия с един утопиен разказ – разказ за времето и за
човека-във-времето. Такава ще е и основната тема на
натюрморта, на vanitas, чийто разцвет е в бароковата
живопис 44. В пасторалните творби от XVII век звучат и по
ренесансово интерпретираните теми за времето, отлитащата
младост, старостта, любовта, пороците на съвремието.
„Астрея“ (1607-1618) на Оноре д’Юрфе е творбата, найчесто определяна като последния голям бароков пасторален
роман. Той разказва за любовта на младата пастирка с име

В романа на Санадзаро, в живописта – при Гуерчино, Пусен.
Тук са и сюжетите „Трите възрасти на човека”, „Четирите възрасти на
човека”, „Quis Evadet?“, „Memento mori” и др.
43
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на антична богиня от Златния век – Астрея 45, и пастира
Селадон. Романът – законодател на вкусове в литературата
и живота и наръчник за изящна аристократична любов,
отново въвежда и мотива за така желания Златен век. След
XVII век пасторалните четива като своеобразен
„литературен
континент“,
като
една
литературна
Атлантида, ще потънат в забрава – до късната
просветителска епоха и началото на XIX век, когато Русо и
романтици като Шатобриан ще ги възкресят.
Буколическият утопиен свят прониква още през XV
век и в живописта. Природата и сезоните в Аркадия са
символични: пролет, лято и ранна есен (времето на жътвата
и на гроздобера) са слети в едно. Тази идея, заложена в
темпоралната схема на пасторала, е отразена и в
персонажната система – идилическият свят е обитаван само
от млади хора и мъдри старци . Култът към младостта –
„пролетта“ като сезон на човешкия живот и на
културата и оттам младостта като мотив и образни
решения в пасторалния жанр; темата „Флора“, както и
изображението на андрогинната хубост са повсеместни в
Ренесансовото изкуство. Тази тенденция е проследима
както в пасторалната литература от XIV век насетне, така и
в живописта на Ранния ренесанс – още с Ботичели, Антико
и Рафаело 46. По-късно, в изкуството на Високия и Късния
ренесанс ще се появи и ще започне да доминира друг тип
възраст, свързана с представата за „харис“ на човека –

Астрея е богиня, олицетворяваща справедливостта (Дике), дъщеря на
Зевс и Темида. През Златния век тя живее на земята, но напуска света на
хората през Железния век.
46
Ботичели – „Пролет“ (ок. 1478–1482), „Трите грации“, „Раждането на
Венера“ (1477–1478 или ок. 1484); Антико – „Ерос“ (1490), „Венера“
(1495); Рафаело – „Трите грации“ (1502–1505), „Купидон и три грации“
(1517) и др.
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знойната жена, матроната; героическата мъжественост на
зрелия мъж 47.
В живописта през XVIII век, в стила рококо
пасторалният хронотоп отново се преосмисля – той е в
режима „пастир в градините на любовта“, „градината на
Вакх и Церера“. Латински аналог на Деметра, на богинята
на плодородието (олицетворяваща даровете на природата,
рогът на изобилието), Церера е и повелителка в отвъдното
царство – царството на смъртта, затова сред нейните
атрибути е и сърпът. Не случайно Церера трайно се
обвързва с Аркадия, редом с друг устойчив образ от това
време – гробищната могила. Руините, сянка на отминал
Златен век, все по-често звучат в интерпретацията на темата
Аркадия при бароковите майстори от XVII век. Другият
устойчив смислов режим на Церера и Вакх в живописта на
рококо е свързан с любовта, щастието и веселието, с
даровете на живота. Така темата се е интерпретирала и в
Ренесанса, и през XVII век, особено във фламандската
живопис („Вакх, Венера и Церера“). Изкуството на рококо
опоетизира любовта, мимолетното, еротиката, камерното,
интимното. То играе отново на „Златен век“ – утопийният
свят се противопоставя на реалността, на променящия се
драматично и бързо свят на европееца. Смях, веселие и
театрална игра (Les jeux et les ris) съзнателно се настаняват в
Парнас 48.
През 1912–1913 година, в края на Belle Époque, са
поставени балетите „Следобедът на един фавн“ (1912),
„Весна священная“ (Стравински и Нижински, 1913) „Фавн“
(на Дебюси и Нижински), „Дафнис и Хлоя“ (на Равел и М.
Пример за това са платната на Рубенс, Тинторето, Джулио Романо, А.
Кореджо и др.
48
Пример за това е не само живописта на Франсоа Буше, Никола
Ланкре, Жан Антоан Вато, Фрагонар, Фр. Лемоан, но и лириката на
рококо с еротичните поеми и галантни наръчници за любовта.
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Фокин) и „Игри“ (на Дебюси и Нижински).
Реактуализацията на пасторално в аристократичните
кръгове на обществото от края на XIX и началото на XX век
логично е свързана с начина на живот, до голяма степен
ознаменуван от носталгията по отминалите времена, с култа
към безгрижни забавления и фриволни еротични игри; с
апология на младостта и красотата и обезценяването на
сериозността, на старостта. Темпоралният ориентир, избран
в балета „Игри”, е особено любопитен: здрач, вечер, т.е.
ориентация към една по-специфична част от деня – не
традиционната пасторална идея за слънчев ден (обед,
следобед), а сумрак, край на деня. През 1912–1913 година
нахлува решително и безвъзвратно светоусетът на една нова
епоха, бележеща края на „романтическия“ XIX век.
Творбите, концентрирани в няколко години от началото на
XX век, са реплики към предвоенното време в Европа и
кризата в навечерието на Първата световна война. Те са и
знаци за реалния „край на века“. Това е краят на Belle
Époque, времето, когато Европа се прощава с ведрото,
оптимистично доверие в научно-техническия прогрес,
„светлото бъдеще” и мира, с непомрачената радост от
живота. Символ на това крушение на фундаментални идеи,
които Европа гради от XVII–XVIII век насетне, е и 15 април
1912 г., когато потъва „Титаник”. Малко преди това, към
1906 година, Матис завършва картината си „Le bonheur de
vivre” („Радостта от живота”), вдъхновена от Маларме, от
„Следобедът на един фавн” 49. В нея се съчетават органично
мотивите пасторал и вакханалия: танци, музика и
музикални инструменти, пасторална идилия, цветя и
плодове, пъстри тъкани и цветове, предаващи насладата от
чувствената красота на света.
По същото време и Дебюси завършва „Морето” (1905) и „Островът на
радостта” (1904).
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Интересът към идилията, към темата за Златния век –
като социално-политическа утопия, като определена
етическа представа, градена върху мита, е активен винаги в
периоди на големи социални и политически промени, на
кризи в обществото и трансформации на ценностната
система 50. В модерните времена се появява нова сфера в
традиционното дефиниране на човешкото и на отношението
човек – социум, човек – природа. Неизменни обаче остават
поривът на човека към красота, хармония, щастие и любов;
култът към младостта и божествената хубост; към любовта
като основен битиен модус; към живота, превърнат в
изкуство; към мъдър и уравновесен живот в лоното на
природата. Пасторалът редом с това включва етически и
политически идеи и теми, съзвучни с историческия и социокултурния контекст. Той акумулира нови литературни
утопии, мечтата по Златен век, която не напуска никога
човешкото въображение. Затова и пасторалът има толкова
дълъг и богат художествен живот във всички периоди от
развитието на античната и западноевропейската култура.
Транскрибирането на пасторалния хронотоп във всички
изкуства и през всички векове от развитието на изкуството
подсказва устойчивостта на основни битийни модуси, през
които човекът мисли себе си и света, дефинира смисъла и
предназначението на човешкия живот, мисията на
изкуството, представите за Ерос/Танатос, човек/природа,
божествено/земно, време/вечност.
При Хезиод (VII в. пр. Хр.), при Теокрит и Ямбул (III–II в. пр. Хр.),
при Симий Родоски (IV–III в. пр. Хр.), през I век пр. Хр. в Рим (при
Вергилий, Хораций, Овидий); при Диодор Сицилийски и Посидоний;
през II–III век – при Лукиан („Истинска история“) и Лонг („Дафнис и
Хлоя”). В Западна Европа този интерес към пасторала не случайно е
отново в преходните културни периоди – в началото и края на
Ренесанса, през XVII век, в началото и края на XIX век, в началото на
XX век.
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САКРАЛНИ ТОПОСИ В РИМСКИЯ ПРАЗНИЧЕН
КАЛЕНДАР ОТ ЕПОХАТА НА ОКТАВИНА АВГУСТ И
ПОЕЗИЯТА НА ОВИДИЙ
Вероника Келбечева (СУ „Св. Климент Охридски”)
Veronika Kelbecheva (University of Sofia “St. Kliment Ohridski”)
Abstract: The topic investigates one aspect of ancient roman calendars, called
fasti (stone inscriptions) – the division of days: dies fasi and dies nefasti, the
strict distiguishment of time between days of public and administrative
dealings and religious actions. The so called feast days strictly written in the
calendar not only mark the celebrating or free days but they also illustrate the
division of civil time. A literary example of this time and day separation is
the Ovid’s poem Fasti dedicated on the Roman calendar from the imperial
time. The comparison between the poem and epigraphic materials is a key to
be determined the way how the ancient Romans operated with the calendar as
a political measure and how the time distribution through the year was used
as a constitution for the civil life in the town.
Key words: calendar, fasti, celebrating days, imperial time, function.

I. Функция на римския календар по време на ранния
принципат
Историко-филолологическите занимания с римския
календар са обект на изследване от множество специалисти
с професионален интерес към античността. Съществуването
на древен римски календар е факт, подсказващ идеята, че
разпределението на времето в година, месеци и дни е опит
да се изчисли с точност годишният цикъл – пълното
завъртане на земята около слънцето. Разбира се,
наблюдението на звездното небе и неговата промяна е било
постоянно занимание на древните, защото предсказването
на цикъла на сезоните е имало практическа страна, свързана
с обработването на земята. Цикличното движение на
небесните тела - звезди, луна и слънце - дават основание за

съставянето на календарна схема, в която годишното време
се оформя като постоянен самоподновяващ се процес с
начало и край, който може да бъде отразен в нагледен вид.
Всички календари от най-дълбока древност се формират на
този принцип. Измерването на движението на небесните
тела обективира появата на календарите. Това в най-общи
рамки важи за всички тях, но как стоят нещата в детайли
при римския календар? Този въпрос е обект на специалното
изследване в работата ми.
Римският календар от късния републикански период
ни представя не само модел за разпределяне на годишното
време на месеци и дни, но същото така e и регистър на
общественото време, наситен с религиозни и социални
аспекти. Това е отправна точка, която прави самите
артефакти - римски календари - безкрайно интригуващ
феномен за историци, археолози и класически филолози.
Ако допуснем, че всеки предмет разказва своя история и е
податка за историческа реконструкция на времето, към
което принадлежи, то римският календар от края на
републиканския и началото на имперския период е найточно казано „сърцевината” на Рим. За Римската
идентичност по отношение на религия, история и традиция
календарът е онзи паметник, който повече от всеки друг
дава информация за социалната и политическа организация
на живота на социума като обща конструкция.
Археологическият материал от римски календари, наричани
„каменни фасти”, представлява епиграфски паметници –
големи мраморни плочи, поставяни на публични места в
градовете, върху които са изсечени месеците и дните в
годината. Публичността и достъпността на каменните фасти
не са факт от създаването им. В края на републиканския
период и в началото на имперския те вече са достъпни за
гражданите на Рим, но в по-стари времена (преди V в. пр.
Хр.) са не само изработвани от жреческите колегии, но са

били и достъпни единствено за тях. Месеците са подредени
в последователни колонки, като всеки един съдържа три
отделни вътрешни колонки със следната последователност:
в първата е поредицата на дните, маркирани с букви от A до
H, което съставлява така наречената „нундинална ”
седмица. Броят на дните A-H е осем, но поради
инклузивното броене седмицата е деветдневна –
„нундинална”. Следва колонката, в която са посочени трите
опорни точки за всеки месец: календи (kalendae) – първи
ден от месеца, нони (nonae) – пети или седми ден от месеца
и иди (eidus) – тринадесети или петнадесети ден от месеца.
През месеците март, май, юли и октомври идите и ноните
са съответно на седмия и петнадесетия ден от месеца, а във
всички останали месеци се падали на петия и тринадесетия
ден. Спрямо тези три опорни точки може да се изчислисъобщи всяка дата от даден месец, като денят се изчислява
спрямо най-близката опорна точка, която стои след него важен детайл, показващ, че броенето е винаги напред.
Следващото по ред отбелязване в календара е колоната на
дните fasti или nefasti и след това е порядъкът на
отбелязваните празнични и други важни дати в календара,
които най-общо могат да бъдат определени като „чествани”
дни – dies festi. Действителният регистър на градското
време – римският календар, изграден като всички останали
на базата на ритъма на универсума, съдържа и още един
характерен аспект, свързан с всички обществени дейности.
На първо място това са дейностите на преторите, които
въздават справедливост спрямо това дали денят е
„позволен”, „непозволен” или „наполовина-и-от двете”.
Какво собствено означава това разпределение? Всички дни
от годината в римския календар се поделят на:
F (dies fasti), който в условен превод ще приемeм да
наричаме „позволен”, е денят, в който преторът е
официално оторизиран да произнесе „ритуалните” думи: do,

dico, addico, (давам, постановявам, присъждам) - формулата,
с която е бил откриван всеки съдебен процес. Накратко
позволеният ден е такъв, защото позволява да се водят
съдебни дела.
N (dies nefasti) са дни, когато има възбрана да се
водят съдебни дела.
EN (endotercisi или intercisi) дни, в които времето
принадлежи по равно на сакралното и профанното - до обед
възлияния и сакрални ритуали към боговете, следобед –
частни съдебни дела.
C (comitiales) дните, в които се свиква comitia, т.е.
денят е посветен на законодателни и политически дела.
От това разделение на дните, което може да бъде
определено като окачествяване или остойностяване на всеки
един ден от годината с белег, който определя на какво ще
бъде посветен денят, може да се направят първите най-общи
изводи за преживяването на времето в контекста на римския
живот.
1. Позволеното и непозволеното се редуват
според принципа на религиозната възбрана.
2. Самото време е частна собственост, стриктно
поделена между боговете и хората.
3. Човешките дела и задълженията към боговете
структурират публичния живот и задават
неговия ритъм, вплетен в годишен цикъл.
Много важно пояснение при първоначалното
обяснение на елементите от календара е напомнянето, че
понятието nefastus не бива да се оприличава на понятието
religiosus като смисъл. Религиозната възбрана в деня N
(nefastus) е ограничаваща норма за публичните дела, но не с
намерението да накара гражданите да посветят собственото
си време на боговете или ритуала към тях, а да подчертае
именно собствеността върху времето в определени дни или
част от един и същи ден като запазена територия на

боговете. Ритуалната дейност и почитта се е извършвала от
упълномощените за това жреци, но самият смисъл на
разделението на времето е да не се смесва времевата
територия на заниманията – човешки (държавни) и
божествени (религиозни). Тук не става дума за
религиозност в термините на набожността, а за практично
спазване до педантичност в изпълнението на ритуала според
предписанията. Такава формулировка на религията
откриваме при Цицерон, който я определя като „religionem,
quae deorum cultu pio continetur” 1 и „religion id est cultu
deorum” 2. По някакъв начин самият ритуал и стриктното
спазване на предписанията за изпълнението му изчерпват
съдържанието на термина религия, религиозната система е
точни действия с ритуален характер.
Съществуват още три по-рядко срещащи се
епиграфски сигли върху каменните фасти:
NP – nefastus (feriae) publicae
FP – публични празници festi publici, споменават се
във Fasti Antiates Maiores, Maffeiani и Amiternini.
Q.R.C.F. – Quando Rex Comitiauit Fas,
Q.St.D.F. – Quando Stercus Delatum Fas
Други две категории дни, отбелязани в колоната на
dies fasti и dies nefasti, са дни, наречени от Овидий „мрачни”
и „нерадостни”: dies atri 3, които са възпоменателни за
пораженията на Рим и се появяват непосредствено след
трите опорни точки в месеца. Дните, наречени dies vitiosus
(„опетнени”), са определени така, защото отбелязват дата,
която е „петно ” за римската история. Например като такава
дата се определя 14 януари от Fasti Verulani, защото тогава е
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Cic. Nat.deor. 1,117.
Cic. Nat.deor. 2,8.
3
Ovid, Fasti, I, 57-58 “omnibus istis … proximus ater erit”
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рождената дата на Марк Антоний и по решение на сената
(ex senatus consulto) този ден влиза в календара като vitiosus.
Три исторически личности имат определяща роля за
реформирането на римския календар. След Ромул, при
когото календарът е бил от десет месеца и годината е
започвала с месец март, сериозна календарна реформа прави
Нума. Той въвежда два нови месеца - януари и февруари - и
премества новогодишното честване на 1 януари. Годината е
имала 355 дни, като през 2 години се е „вмъквал” един
допълнителен интеркаларен месец, т. е. високосен, който е
компенсирал
натрупваната
астрономическа
грешка.
Месецът се е наричал Mercedonius, като в различните
календари той се появява или след месец февруари, или
след декември, както се вижда при календара от Анций
(Fasti Antiates Maiores) – единственият запазен календар от
републиканския период. Следващата най-важна година за
римския календар е 46 г. пр. Хр. или 708 ab urbe condita,
когато Юлий Цезар с помощта на гръцки астрономи
установява нов годишен цикъл от 365 дни и въвежда
високосен ден през февруари на всеки четири години по
един dies intercalaris. Самото наименование „високосен” е
фонетичен пренос от латинското bisextilis, което
употребяваме и днес: терминът стига до нас през
средновековна Византия, където буквата „ß” се произнася
със звукова стойност „в”. Според римското броене това
означава „втория шести” ден преди мартенските календи.
Календарът, въведен от Юлий Цезар, се нарича юлиянски и
е актуален до 20 век, когато е изместен от григорианския.
Третата историческа личност е Октавиан Август, който
няма техническа намеса в календара, защото неговият
осиновител извършва това преди него, но повечето
календарни фасти, с които разполага науката, са от епохата
на Октавин Август – началото на принципата. Очевидно
религиозните и политическите реформи, които Август

осъществява в Рим по времето на своето 27 годишно
управление и превръщането на републиката в империя,
намират място в календара като паметни дати. По време на
управлението на Октавиан Август в Рим се осъществява
„религиозна реставрация” и календарът се превръща в общ
инструмент както на политическата, така и на религиозната
власт. Самият Август става pontifex maximus през 12 г. пр.
Хр. и това важно съчетаване на държавническата власт с
култовата дейност е код за разбиране на фастите от епохата.
В календара намират място както празничните дни, така и
важните дати за императорскто семейство – рождени дни,
бракосъчетания, триумфи, освещаване на храмове, издигане
на нови култови места. До голяма степен интересът към
този период е захранен от това обновяване на религиозния
живот в Града, което може да бъде разчетено както в
духовен план, така и в чисто физически, материален аспект.
Множество архитектурни и археологически паметници
свидетелстват образно за възстановяване и обновяване на
сакрални места в Рим. Също така едно литературно
произведение представлява нещо като прочит на
календарните дати, които са чествани през различните
месеци. Това е поемата „Фасти ” на римския поет Овидий,
роден в Рим през 43 г. пр. Хр., годината на смъртта на
Юлий Цезар, живял в Града до 7 г. пр. Хр., когато е
изпратен в изгнание в Томи (на територията на днешна
Румъния това е град Констанца на брега на Черно море),
откъдето повече не се завръща в Рим. До смъртта си се
надява да бъде помилван от новия император, наследник и
внук на Цезар – Германик, но тази „добра съдба” не
спохожда поета. Литературният принос към римския
календар на Овидий е очевиден, защото поемата, освен
безспорната си литературна прелест, има документална,
функционална и обяснителна стойност. Произведението се
състои от шест книги, като всяка една се отнася за един от

месеците от януари до юни. Въпросът за незавършеността
на произведението е спорен от гледна точка на това, че
известните преводачи и коментатори на Овидий 4 не излизат
с взаимна позиция по въпроса дали останалите шест месеца
от „Фасти” – от месец юли до декември – са написани и
загубени, или поетът не е осъществил написването им
поради застигналата го смърт. Тълкуването на няколко
стиха на втора книга от произведението Tristia, датирано
около 9 след Хр., което поетът също пише по време на
своето изгнание, дават основание да се предположи, че
останалите шест книги са съществували:
Ne tamen omne meum credas opus esse
remissum,
saepe dedi nostrae grandia uela rati.
Sex ego Fastorum scripsi totidemque libellos,
cumque suo finem mense uolumen habet,
idque tuo nuper scriptum sub nomine, Caesar,
et tibi sacratum sors mea rupit opus 5;
Обръщайки се към императора с молба да погледне
на него като на сериозен поет, който не се занимава
единствено с лековати сюжети в своето творчество, Овидий
споменава за написването на „шест ... и още толкова книги”
(sex…totidemque libellos) написани за рмските фасти, и че
всички те са посветени на императора. Това „овещание” за
сериозната задача, която си поставя при изготвянето на
поетично възпяване на римските дни, поетът прави на
няколко места и в самите „Фасти”, например в началото на
втора книга, посветена на месец февруари. (F, II: 7-8). За
4
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това амбициозно начинание можем да се доверим на
Овидий като документална стойност, защото са доказани
проучванията, които е правил в римския архив (Tabularium);
също така в привежданите от него примери, когато изяснява
етимологичния произход на имената на месеците или тези
на празниците, могат ясно да се уловят препратки към
антични енциклопедисти-изследователи като Варон 6 и
Верий Флак 7. Относно останалите шест книги един
подвеждащ стих едва ли е достатъчен като потвърждение на
тяхното съществуване. Дори другата половина от
произведението„Фасти”- останалите шест месеца - да е била
създадена и след това изгубена, все пак цитати от тези
стихове биха се появили в произведенията на други покъсни антични автори или съвременници на Овидий, но
досега не е известно някъде да се споменава цитат от тази
липсваща част. Този научен спор може да бъде „утешен” с
едно напълно сигурно допускане, а именно, че дори тези
шест книги за месеците от юли до декември да не са
реализирани от Овидий, ние не можем да се усъмним в
неговото намерение да ги напише. Произведението със
сигурност е било замислено като поема, която да обхваща
всички календарни месеци. Дори самото име „Фасти”,
употребявано по онова време със значението на
„календар” 8, красноречиво говори за това. Овидий не би се
заел да сътвори и озаглави труда си „календар” без
намерението да включи дванадесетте месеца, защото самите
„Фасти” могат да бъдат определени като коментар към
Марк Теренций Варон, известен още като Варон Реатински
116 пр.Хр.. – 27 пр. Хр.
7
Марк Верий Флак 60 г.пр. Хр.
8
Думата fasti е носела значението на календар, а думата,
което днес се употребява – calendar- e имала значение на
ден за събиране на данъци.
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другите каменни публични фасти, които са били част от
градското пространство. По думите на Йорг Рюпке 9 самото
произведение по-точно може да бъде наречено De fastis,
като една „хронография” на римската година.
II. Насочващи детайли към разбирането на същността на
римския календар
Каменните фасти от епохата на Октавиан Август
образно наподобяват големи каменни стели. Често пъти
материалът, от който са изработвани, през този период е
мрамор (като мраморния Рим, който Август построява!)· и
изсечените названия на месеци върху тях са били публична
информация. Публичността на календара е първият
инструмент за разбиране на функцията му. Той е
общовалиден за гражданите и изисква съобразяване и
разпределяне на градския живот с информацията по дати,
вложена в него. Непрекъснато ни убягват някои важни
генерални детайли от живота в античните общества, които
са били същностни за обществено-политическия начин на
живот. На първо място фактът, че в античността на
ръководни длъжности в държавата стоят много по-млади по
възраст хора, спрямо днешните ни разбирания за
управници, което се обяснява с разликата в
продължителността на живота на тогавашния и сегашния
човек. Като добавим към този факт, че религиозно и
политическо винаги са вървели ръка за ръка в държавата, то
управлението на античното общество се оказва един труден
баланс на рационалност и ирационалност, който трудно е
бил удържан. Съсредоточаването на религиозната и
9
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държавническата власт в една личност е опит да се постигне
по-трайно равновесие между религия и политика,
респективно ирационално и рационално. Важно е да се
мисли самата епоха като напрежение между двете и когато
то липсва или е в по-ниска степен, управлението е успешно,
синхронично и подредено. Изработването на календара
всяка година е представлявало едно подреждане на света,
баланс на дните в годината, разпределени мужду
принципите на рационалното и ирационалното - поделено
време между необходимото и дължимото. И все пак
обединението на двете инстанции - религиозна и
политическа - означава, че рационалното взема връх в
управлението на живота. Обсебването на сакралната власт е
вид рационализъм, но все пак двата елемента остават така
взаимозависими, че не може да се извърши промяна в
държавата, без да се намеси религиозното. Дадена
религиозна реформа има и своя политически контекст.
Обществото в античността се стреми да запази точно това
равновесие
на
рационално
и
ирационално
в
структурирането на времето, т.е. в календара.
Друга важна особеност е, че държавата или
империята в сърцевината си е в голяма степен един
„церемониал”. Императорът на първо място е обществена
личност, а после семейна и най-накрая гражданин.
Неговата роля е структурообразуваща, балансираща и
разпределяща - доста подобна на функцията на календара.
Както императорът, така и календарът трябва да
демонстрират отношение към всички слоеве на обществото
и да задават ритъм на живота. Чисто хронологичният ритъм
се насища непрекъснато със социално съдържание, което
трябва да бъде подредено в колонките на каменните фасти.
Календарът е „конституция ” на градския живот.
Прочитът на фастите от августовата епоха, наричана златен

век за римския народ, минава през съобразяването с
казаното по-горе.
III. Форми и функции
Сред запазените частично епиграфски материали на
календари можем да разграничим два жанра: каменни
надписи и рисувани календари под формата на стенописи.
Двата жанра са оцелели изключително неравномерно, тъй
като фреските се запазват по-трудно от каменните надписи.
А също така стенописите са били открити в руини от частни
домове и самите обитатели на тези по-богати къщи не са
имали интерес да запазят календара от предходната година
върху стената си. Съответно, вероятно календарът от вече
изтеклата година или е бил заличаван с цел отгоре да бъде
изписан-изрисуван нов, или за следващата година просто е
ползван такъв, изсечен върху дъсчица. Допускането за
употребата на дървени лични календари в домовете на позаможните
може да се потвърди от един откъс от
„Сатирикон” на Петроний. Преди да започне богатото
угощение в дома на Трималхион, един от гостите описва
дома му и забелязва на стената дъска, на която е изобразено
движението на луната и седемте планети, „а добрите и
лошите дни бяха означени с разноцветни топчета” (et qui
dies boni quique incommodi essent, distinguente bulla
notabantur) 10.
По-голямата част от запазените надписи покриват
период от около сто и петдесет години. Това е времето на
управлението на Август и Тиберий. От управлението на
Калигула има само фрагментарни открития на fasti и един
по-ранен, от републиканския период, който вече
споменахме. На фона на историята този оскъден отрязък от
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време превръща епиграфските календарни паметници в
едни от най-важните паметници, даващи сведения за
епохата на тези двама императори.
Съдържанието на самите календари не е толкова
унифицирано, ако трябва да се определи единна графична
система при изписването им. Основните съкращения за
поредността на дните, опорните точки и статуса на дните са
в повечето случаи еднакви, но допълнителната информация
за празничните дни, безспорно най-интересната част от
съдържанието на всички календари, е дадена в съкратен
вид, но по различен начин в отделните паметници. Тук се
налага да се направи заключението, че към изследването на
каменните fasti не може да се подходи както при
ръкописите, чрез проследяването на една традиция. За
календарите трудно може да бъде потърсен архетип и да се
изработи система. Интересен е фактът, че съдържанието на
честваните дни и освещаването и издигането на храмове се
отнася изключително за светилища, намиращи се в град Рим
или в близката околност. Даже календари, намерени в
колониите, какъвто е примерът в Сицилия, съдържа същите
дни, божества, храмове, които се намират в Рим и често
пъти култовата дейност към тях, поради своята специфика,
може да се извърши като честване само в самия град. Тогава
възниква въпросът защо местните календари, намерени в
отдалечени от столицата места, се отнасят за сакралната
топография на столицата и каква точно е била тяхната
функция?
Възможно разрешение на въпроса според Йорг Рюпке е да
се разглеждат самите fasti, отделно от тяхното съдържание,
което е строго календарно. Тогава историята на
възникването им и концентрацията им във времето са едно
поле на изследване, а самото съдържание на dies religious
или feriae в тях съвсем отделно.
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КАЛЕНДАРЬ М. ЛАРИОНОВА: ЖИВОПИСНЫЙ
ЦИКЛ «ВРЕМЕНА ГОДА»
Наталия Злыднева (Москва)
CALENDAR IN M. LARIONOV’S PAINTING: THE CYCLE
“SEASONS”
Nataliya Zlydneva
Abstract: The four paintings by the famous Russian artist M. Larionov united
into the motif cycle “Seasons” (1912) represent Winter, Spring, Summer and
Autumn according to the neo-primitive style typical for the early Russian
avant-garde poetics. Evoking archaic symbols the compositions combine
images with writings as a sort of a pictogram. Having been examined level by
level the “text” of the paintings reveals the mixture of the traditional cycle
time with the non-traditional linear time with the stress made on the rite-depassage motifs, especially on the motif of Spring. It leads to the conclusion
that the cycle poses itself as a meta-representation of the start point of the
new formation in the 20th century art.

В истории европейской живописи календарная тема
времен года решается в широком диапазоне символического
осмысления – от высокого, космологического обобщения
(от Брейгеля до Чюрлиониса) до низового и тривиального
(украшение на игральных картах, картинки на коробках
конфет). На пересечении этих уровней – используя наследие
мифопоэтики символизма и при этом оспаривая символизм
в рамках освоения низового поля культуры – реализовывал
свою поэтику авангард, в частности, русский авангард.
В мифологической модели мира времена года
выступают как универсальная метафора, расширяющая
базовые бинарные отношения по аналогии с развернутыми
суточными
делениями
(ночь/день,
а
также
ночь/утро/день/вечер) на жизненные циклы человека (жизнь
/
смерть
как
детство-молодость-зрелость-старость).
Аналогичные проекции можно сделать и в отношении

циклических смен художественных формаций (и крупных
идеологем), каждая из которых претерпевает период
зарождения в недрах другой формации (который можно
сравнить с весной), процесс становления поэтики (лето),
кульминацию своего развития (осень) и угасание (зиму).
Найдется немало литературных примеров, показывающих
такую метафорику. Так, в «Афоризмах» поэта и богослова
С. Н. Дурылина читаем: «Не только снег тает. Все тает. Так,
истаяла русская поэзия. Истаяла русская культура. Истаяла
Россия». [Тетрадь IV. Афоризм 8]. «Христианство не
догорело и чадит, — как думал Василий Васильевич <речь
идет о В. Розанове – Н.З>. — Оно не коптит. Оно тает. От
лучей какого-же солнца? О, как страшно! Какого-то. Но
тает, тает, — и не оттого, что «дворники делают весну» в
городе… Тает и в городе, и в деревне, на холмочках, на
ложбинках, даже в глубоких ложках… Всюду тает… И как
задержать это таянье? Тает. Вот и все». [Тетрадь 4;
Афоризм 9] Обратим внимание (это важно для нашего
последующего рассуждения), что ведущей метафорой
становится весна.
В эпохи высокой творческой рефлексивности эти
этапы созревания новой художественной парадигмы
осознаются носителями новой поэтики. Так произошло с
авангардом. Примером может служить цикл произведений
Михаила Ларионова «Времена года» (1912), созданный в
переходную эпоху начальной стадии – весны – авангарда 1.
Произведения этого цикла (числом 4) хранятся в
Государственной Третьяковской Галерее в Москве, в Музее
Современного искусства Центр Ж. Помпиду, а также в
частной коллекции. Интересно, что при всей авангардной
направленности произведения – в соответствии с
закономерностями
пограничных
пространственно1

Более подробно об этом цикле см.: [Злыднева 2013]

временных зон – в данном цикле в полной мере проявляется
мифологический тип мышления, который, однако, имеет
свои коррективы в соответствии с задачами выработки
нового художественного языка.
Цикл полотен Ларионова – Зима, Весна, лето и Осень
– традиционно относят к примитивистской стадии
творчества
художника,
справедливо
указывая
на
стилистическую связь этой живописи с лубком, вывеской,
влиянием искусства Гогена, восточного примитива,
детского рисунка. Отмечается и эпатирующий характер
изображений, соответствующий типу поведения ранних
авангардистов и особенно Ларионова, для которых
шокировать буржуазную публику составляло часть
художественной программы. [Ковтун 1998; Поспелов–
Илюхина 2003]. Так, в рамках эпатирующей стратегии
вводилась стилизация озорных заборных рисунков и
надписей. Дурашливо-смешная живопись выполняла роль
художественного жеста. Между тем, от внимания
исследователей практически ушел вопрос о том, почему
Ларионов – этот живописец от Бога, талантливейший
колорист – обратился к столь жесткой структурной схеме,
которая свойственна композиции и семантике этих
произведений и характерна скорее для графики, чем для
живописи, и как эта схематическая линеарность
соответствует архаической картине мира. Ведь в
творческом опусе мастера это единственное произведение
со столь определенно выраженной дискретностью, и потому
оно может быть расценено как своего рода изобразительный
манифест (к словесным автокомментариям Ларионов, в
отличие от Кандинского, Филонова или Малевича в целом
был не склонен, если не считать его знаменитый манифест о
лучизме). Следует напомнить, что в это время происходил
отход Ларионова от группы «Бубновый Валет»,
раскачивавшей основы миметической традиции, но не

порывающей с нею, и создание им другого объединения –
«Ослиный хвост», постулирующего существенно более
радикальные художественные принципы. Проблеме
кристаллизации этого процесса в данной серии полотен и
способов ее обозначения и посвящен настоящий очерк.
Объединенные общей тематикой и построенные по
единой композиционной модели, четыре картины
(тетраптих) складываются в нечто вроде пиктограммы, и
могут быть рассмотрены как единый текст, требующий
дешифровки. Каждое из полотен цикла расчленено на
геометрические части наподобие старинного народного
календаря (напоминает, например, знаменитый календарь
18 века Якова Брюса, сподвижника Петра I), на четыре
неравные части (смещающиеся от полотна к полотну), и
каждая из этих частей представляет собой отдельный тип
изобразительной записи. Представленные мотивы времен
года
описывают
природно-сельскохозяйственные
и
жизненные циклы. Они записаны четырьмя разными
кодами, повторяющимися на каждом из полотен с
небольшими
вариациями.
Так,
наиболее
крупное
изображение – примитивистски огрубленная обнаженная
женская фигура в рост, вместе с атрибутами аллегорически
представляющая соответствующие времена года: Зима с
синим велумом, Весна с летающими вокруг нее амурами,
Лето с серпом и Осень с птицами, несущими в клювах
виноградные ветви и атрибутами виноделия (ковш, чаша,
лоза). Остальные три четверти полотен заняты 1)
нарративными композициями, 2) мотивами дерева –
вариациями т.н. мифологического Мирового дерева в
вегетативном состоянии, соответствующем отдельному
времени года (голое зимой, расцветающее весной,
снопообразное летом, плодоносящее осенью), а также 3)
рукописные
вербальные
тексты-комментарии
к
изображениям. В своем тетраптихе художник отходит от

миметической референции: раннему периоду его творчества
было свойственно обращение к пейзажам, описывающим
разные времена года в духе «природной» референции,
однако данное произведение оспаривает не только
авторские произведения и произведения близкой Ларионову
по духу художницы Н. Гончаровой (его жизненной
спутницы), но и символизм/импрессионизм в целом. Отход
от миметической традиции проявился, в частности, в
нетрадиционной цветовой символике: так, весна показана
желтой, то есть, ведущим признаком выбран цветовой
эквивалент света (реализация концептуального принципа,
наподобие византийской живописи). В отношении зимы –
другое: она изображена коричнево-красной, словно
обыгрывая русскую народную речёвку мороз=красный нос),
осень представлена синей (что, казалось бы, больше
подходит зиме). Обращает на себя внимание – повторимся –
примитивизм стиля, нарочитая упрощенность формы,
угловатость фигур, открытый, как на картинах «наивных»
мастеров, цвет.
Во
всех
четырех
полотнах
используется
ограниченный набор традиционных изобразительных
символов (дерево, дева, птица, собака, лоза и др.), которые –
наряду с характером четырехчастного деления полотен –
организованы
по
принципу
дополнительного
распределения: соответствия выстраивают пары аналогий
зима=лето и весна=осень. Это опять же напоминает древний
календарь с его ориентацией на предсказания и с
непременными знаками зодиака. Такого рода аналогии
можно показать на каждом из компонентов изображений
отдельно.
Женская фигура – аллегория того или иного времени
года – в виде Великой Богини (аллегории времен года в
виде женских персонажей были обычны для народных
календарей), а нагота соответствует принципу телесных

проекций мифологического календаря [Брагинская 1980].
Прослеживаются отсылки к архаической классике: женская
голова на картине «Весна» воспринимается как отзвук
символизма, отсылая в той же мере и к древним прототипам
– фреске «Парижанка» из Кносского дворца в древних
Микенах,
а
также
первобытным
символическим
изображениям (например, к знаменитой Венере из пещеры
Лоссель во Франции - рог и серп в ее руке близки
серповидному месяцу в руке ларионовской Девы).
Символика плодородия, мотивы круговорота жизни,
объединяют весну и осень посредством классифицирующих
аксессуаров: весна – амуры (эротическая любовь), осень –
виноград. По типу позы – телесному статусу – образуются
иные пары: танцующие
весна и лето (вакхический,
дионисийский мотив) противопоставлены статичным,
подчиненным застылой вертикально-осевой симметрии
зиме и осени. Стилистически Девы Ларионова восходят к
разным источникам: тут и Гоген (которого Ларионов видел
в Париже и которым был увлечен в период создания цикла),
и половецкие «бабы» Гончаровой, и автоцитата – созданные
Ларионовым в 1910-е годы под впечатлением его армейской
службы наивно-эротические изображения обнаженных
женщин: картины «Солдатская Венера», «Кацапская
Венера». На картине «Отдыхающий солдат» художник
прибегает к автоиронии, изображая Венеру как заборный
рисунок фона. Автоцитаты возникают и позже, в 1920-е
годы: Дева Времен года возникает в картине «Маня-курва»,
а птица с веткой – персонаж «Весны» – в иллюстрациях к
поэме А. Блока «Двенадцать», созданным в конце 1920-х,
когда художник уже находился в эмиграции в Париже. Эта
дробность мотивов, растаскивание отдельных элементов по
разным полотнам и эпохам творчества указывает на
пиктографический принцип формирования композиций,
которые тем самым уподобляются рисуночному письму.

Автоцитирование показывает, что примитивный
стиль Ларионова вторичен, в нем примитив стилизован и
показан двойственно: как сам по себе и как взгляд со
стороны – то есть, своего рода «речь» персонажа.
Ироническим
модусом
вводится
субъектность
повествования, а линейное время, то есть безвременье и
внепространственность,
свойственные
циклической
мифологической картине мира и заданные традиционными
для календаря символами, нарушается. Принцип нарушения
равновесия и восстановления его последовательно проведен
и в общей композиции полотен: так, регулярно
повторяющаяся
центрально-осевая
симметрия
(геральдических
предстояний)
балансируется
ее
асимметричными сдвигами четверичных членений и
произвольностью
поз
Девы,
нерегулярностью
изобразительных «рифм».
Между
тем,
мифологичность
тут
же
восстанавливается в мотиве дерева. Мировое дерево –
инвариантное представление оси мира, вертикальная ось
задается во всех композициях [Топоров 1982]. Тема дерева
разрабатывается и в ряде нарративных композиций. Дерево
связано с птицами как мифологическим классификатором,
отмечающим верх. Посредством связей птицы=дерево
(мировое дерево) и птицы=дева возникает парафраз
символистских клише и их оспаривание. Первобытная
Богиня Ларионова вызывает ассоциации с дионисийской
мифологической Лилит из одноименного стихотворения Н.
Гумилева 1911 года: У Лилит — недоступных созвездий
венец, / В ее странах алмазные солнца цветут. Общие
символистские клише Ларионовым и заимствуются и,
отрицаясь, обыгрываются. Однако возможна и более прямая
связь: известно, что М. Ларионов и Н. Гончарова
подружились с Гумилевым уже в 1910-е годы в России, а в

эмиграции эта дружба упрочилась, так что стихотворение
это он мог знать.
Вербальные тексты основаны на принципе
произвольного членения слов при переносе в новую строку
и декоративного и относительно равномерного (принцип
народного орнамента) чередования цвета букв. Имеют
место частичные внутренние рифмы, как в лубке, что
соответствует и частичности изобразительных «рифм».
Поэтике лубка соответствует и сам параллелизм
изображения/слова. Однако параллелизм этот не полный,
как мы уже указывали в отношении распределения цвета:
так, синяя в изображении осень в вербальном тексте
характеризуется как «осень блестящая как золото». Надписи
пропитаны
балаганно-ярмарочным
духом
вывесок,
трактирных
«завлекалок».
Очевидно
влияние
футуристических книг, произвольного расчленения слова у
А. Крученых с целью расподобления смысла, и это не
случайно: цикл был создан за год до времени публикации
статьи Крученых «Слово как таковое» (1913). В этом
авангардном манифесте в числе художников Ларионов не
упоминается, но поэтические принципы заставляют
вспомнить именно его живопись: 1. Чтоб писалось и
смотрелось во мгновение ока! (пение, плеск, пляска,
разметывание неуклюжих построек, забвение, разучивание,
В. Хлебников, А. Крученых, Е. Гуро; в живописи В. Бурлюк
и О. Розанова). 2. Чтоб писалось туго и читалось туго
неудобнее смазных сапог или грузовика в гостиной
(множество узлов, связок и петель и заплат, занозистая
поверхность, сильно шероховатая. Буквы текстов на
картинах цикла действительно пританцовывают, а подетски неуклюжие фигуры «занозят» глаз зрителя,
привыкшего к академической правильности.
Рукописность текста создает уподобление словизображений живой речи, диалекту, ненормированному

письму – одним словом, здесь имеет место отступление от
канона
классики/академизма,
разрушение
«нормы».
Уподобление букв танцу соответствует и виталистским
мотивам текста: упомянутым в нем винограде, вине. В
описательно-назывных предложениях верховодит первое
слово, оно главное. Это своего рода живописные
именования, как бы вербальные портреты. Перенесение
изобразительных законов художественного сообщения в
сферу вербального (изображение и слово здесь как бы
поменялись ролями) – это доминанта пространственного
искусства (живописи) над временным, словесным. Тем
самым можно говорить о реализации принципа инверсии в
цикле: дискретность изображения пришла в противоречие с
«изобразительностью» слова и вместе с тем дополнила его.
С точки зрения распределения признаков интересны
и нарративные композиции: Зима (зимняя деревня, по
которой бегут голодные псы), Весна (Адам и Ева, по
сторонам от Древа познания в сочетании со сценой
изгнания из рая), Лето (сбор урожая, виноделие), Осень
(брачная пара по сторонам от свадебного деревца –
традиционная свадебная символика). По признаку
ленточного ритма, повтора мотивов (собаки) «рифмуются»
Зима (ряд домов – 4 и деревьев (елей) - 3) и Лето (процессия
мужчина/женщина с корзинами, 4 ноги) – симметрия
сдвига. Весна и Осень объединяются по признаку
центрально-осевой
симметрии
геральдических
пар,
мотивных повторов (в частности, птиц с ветками в клюве,
амуров). В композициях последовательно реализован
числовой код – соединение 3 и 4, которое в мифологической
картине мира описывает полноту мира. Интересно, что
именно то же сочетание тройки и четверки мы встречаем у
позднего Малевича. в его картине «Скачет красная
конница» (1928–1932).

Дискретность полотен Времена года Ларионова
символически отменяет время – время исторической
традиции, выдвигая на первый план смену времен года как
членение текста par excellence, выдвигая на первое место –
пространство, плоскость, на которой подобно гербарию
располагаются
временные
зоны,
отрицающие
протяженность процесса. Отмечая сходство современной
живописи и лубка в предисловии к своей выставке 1913
года, Ларионов сам пишет о том, что «выдвигаемое лубками
и нашими теперешними художниками, является наилучшим
доказательством уничтожения времени» [Ларионов 1913].
Однако наряду с циклическим временем в соответствии с
авангардной мифологемой начала Ларионов вводит и
линейный вектор, прогностический. Последний обусловлен
сходством изображений на картинах художника с
изображениями на картах.
Принцип проецирования времени (календарного
времени и времен года) на пространство и ряд других
особенностей поэтического устройства этого цикла
заставляет провести аналогию произведений с игральными
картами. Известно, что Ларионов коллекционировал карты.
Вот еще один источник стилистики примитива. Карточной
темы много в раннем авангарде – (название
выставки/объединения Бубновый валет придумано ведь
Ларионовым за 2 года до создания этого цикла): и О.
Розанова, и К. Малевич, и А. Крученых отдали в своем
творчестве дань этой теме. Карты и карточная игра
реализуют
мотивы случайности, рока, то есть,
неуправляемого линейного вектора – с одной стороны, и
закономерность фиксированных значений, сетки координат
– с другой. Эта дихотомия языка (как системы жестких
правил) и речи (как нарушения этих правил в процессе их
реализации)
последовательно
проведена
и
во
множественности
кодов
изображений:
речевость

вербальных текстов, парафразы высокого искусства
(например, зимний пейзаж) в нарративных фрагментах,
единые мотивы и их разыгранные партии по сезонам –
разнятся. С игральными картами сближает и комбинаторное
распределение признаков, как в этих полотнах, а также
членение изобразительного поля на четыре части,
симметрия зеркальная и сдвига. Тема карточной игры
соответствует
виталистским
мотивам
полотен:
экстатические танцы Девы, эротические мотивы, мотивы
винограда, вина и т.п., а последние встраиваются в брачную
символику. Все это и парафразы символистских клише, их
оспаривание и утверждение новой поэтики. Это
утверждение
циклического
времени
(и
его
пространственных
проекций)
как
преемственности
культуры, переданной в коде времен года, и вместе с тем –
линейного выхода за пределы этой преемственности, то есть
речь доминирует над языком, и отсюда – акцент на
пограничных состояниях и весне как метафоре новой
художественной парадигмы.
Масти
карт
в
народной
картине
мира
соответствовали временам года. Можно предположить, что
Бубновый валет – символ весны, желтая масть. В этом
случае вся серия выстраивается с акцентом на картине
Весна (бубновая масть – еще одна мотивация желтизны), а
Осень – заключительное звено, проекция будущего (в
рамках циклического мышления и прогностического
видения). Не случайно Весна и Осень явились темами и
двух других полотен Ларионова этого времени и в позднем
периоде его творчества. Весна в данном цикле
акцентирована и усиленным мотивом мирового, райского
дерева (в трех частях композиции). В этом случае можно
утверждать, что весь цикл является автометаописанием
стадии раннего авангарда.

Весна и осень как время переходности, полутонов,
недосказанности, превалирования неясности над ясностью,
вчувствования над рациональностью, а тем самым,
усиленной
семиотичности,
было
сполна
освоено
символизмом (в противоположность реализму натуральной
школы, делающей акцент на зиме и лете). И весна, и осень –
агенты пограничных состояний в коде времен года,
соответствующих брачной символике. Брачная семантика,
последовательно проведенная в цикле, опирается на
символику перехода. У М. Ларионова весна как настоящее и
осень как плодоносное будущее переосмысляются в кодах
изобразительности
в
качестве
агентов
перемен,
совмещающих циклическое и линейное время. Такого рода
совмещение
несовместимого
соответствует
катахрестической
авангардной
поэтике.
Время
осмысливается здесь в пространственных категориях, и тем
самым акцент падает на принцип дискретности как таковой.
Вряд ли будет большим преувеличением сказать, что своим
акцентированием
дискретности
живописный
цикл
Ларионова предвосхищает знаменитый «Черный квадрат»
Малевича, который появится на три года позже.
Дискретность проявляется и в выборе в пользу граничных
состояний и маргинальных тем-мотивов, совпадая с
символизмом (и многое наследуя от него), смещая акценты.
Цикл «Времена года» М. Ларионов фиксирует и описывает
приметы становления новой поэтики в категориях
народного календаря, реализуя тип мифологического
сознания их на всех уровнях организации художественного
текста.
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КАЛЕНДАРЪТ НА ПЕТКАН
Младен Енчев (Шуменски университет „Епископ
Константин Преславски”)
КАЛЕНДАРЬ ПЯТНИЦЫ
Резюме: Работа является попыткой проблематизации темы
календаря на основе палинодийной зависимости между романами
“Робинзон Крузо” Даниеля Дефо и “Пятница, или Тихоокеонский лимб”
Мишеля Турние. Защищается мнение, что календарь является одним из
средоточий
конфликта
природа
–
культура,
атрибутом
цивилизационного диктата и инструментом власти. Календарь
антагонистичен по отношению к человеческой свободе, которая в своей
романтической абсолютности возможна только в естественом, то есть,
во внесоциальном бытии человека. Поэтому и единственый календарь
Пятницы, естественного человека - это отсуствующий календарь.

“Всъщност едничката алтернатива бе
времето или вечността.
Вечното завръщане, тяхното копеле, бе едно
безумие.”
Мишел Турние

Буквално прочетено, подобно заглавие си е чиста
безсмислица. Дефо никъде не споменава и дума за нещо
такова. Не би и могло, защото биха пострадали самите
устои на онзи, конструиран в съзнанието му, завършен и
ясен протестантско-просвещенски свят, чийто продукт е и
известният му роман. В него, както помним, един
предприемчив англичанин от Йорк, принуден от
обстоятелствата, влиза в ролята на митологичен културен
герой, за да трансформира природното в културно,

утвърждавайки триумфа на всепобеждаващата човешка
социалност. Колкото и пардоксално да изглежда, книгата за
един корабокрушенец, изхвърлен на необитаем остров, е
наистина преди всичко апология на човешката социалност,
изведена до ранга на определящ аспект на хуманното.
Човекът е човек, когато е обществено животно, следва
неоригиналната си теза романът. Дехуманизира се, когато
загуби социалното си съдържание. Въпреки единичността
си, независимо от изолираността си от другите, Робинзон
остава човек, настоява текстът, защото съхранява
социалните валенции на своето присъствие в света.
Обработването на земята, скотовъдството, занаятчийските
занимания са живото потапяне в историята на
цивилизацията. Отстояваната социалност на самотника
обаче още по-ярко проличава във верността към дрехата, в
отдадеността на религията (Библията), в непредадения език
(в писмен - дневника, и устен – обучението на папагала –
вид).
Календарът е един от знаците на отстояваната
социалност в захвърленото в самота битие на Робинзон. Той
е образ на договора с другите и същевременно на всеобщата
норма и правило. Едва ли е случайно, че първоначалния
мотив за създаването на календар на острова Робинзон
открива именно в опасността от нарушената норма:
поради липсата на хартия, перо и мастило мога да
загубя представа за времето и да престана да отличавам
неделята от работните дни; за да предотвратя това,
върху огромен стълб, който сковах като кръст и побих в
брега, където за пръв път стъпих на сушата, издълбах
надпис с главни букви, гласящ следното: “ Попаднах на
този бряг на 30 септември 1659 година.” Отстрани на
този стълб с правоъгълни стени всеки ден издълбавах резка
с ножа си, като всяка седма резка бе по дълга от

останалите, а резката за първия ден от всеки месец бе със
същата дължина. По този начин си направих календар и
записвах изминалото време...” (с. 62-63)
Както се вижда, а и потвърждава по-късно, на острова
договорните, социокомуникативни характеристики на
календара са излишни и той логично се освобождава от тях.
Робинзоновият календар фиксира едно субективно
летоброене, чието начало става не някакъв повратен момент
в битието на колектива, а такъв момент единствено в
биографията на индивида. В структурирането си и дори в
първоначалната си графика той удивително прилича на
календара на затворника, отброяващ дните на своята
присъда, с разликата, че тук денят на избавлението е
неизвестен. Но не е ли такъв и християнският календар,
отчитащ времето до неизвестния ден на Второто
пришествие, на избавлението на човечеството от присъдата
на смъртта?
Календарът е странна рожба на есхатологичната
нагласа на човешкото съзнание. И същевременно - баща на
човешкия фатализъм. Защото, роден да помогне на хората в
справянето им със стихията на случайностите, несъзнавано
сам ги въвлича във властта на случая (петък, 13-ти;
12.ХІІ.1212 г.).
Субективният календар на Робинзон се разминава с
конвенционалния не само по началната си точка, но и по
отношение на неговата нормативност. Както признава
героят, Скоро престанах да се съобразявам с неделите,
защото забравих да ги обозначавам на стълба и вече не
знаех кога е делник, кога празник (с. 69). Година по-късно
споделя, че вече дели дните на седмици и отбелязва
неделите, но за сметка на това установява пропуски в
записването на дните. След още време ще довери: Не зная
точния ден, защото след като веднъж бях изгубил

нишката, не можах да възстановя пресмятанията си; дори
броят на годините не бях отбелязвал чак толкова
старателно, та да съм сигурен, че няма грешка...(с. 221).
Календарът на островния самотник не просто се
затваря в субективните си измерения, лишаващи го от
социорегулативна прагматика. Редуцирайки реалните си
функции, той сякаш се формализира, превръща се в празен
знак на социалността, в символ заради самия символ.
Губейки обаче свои същностни практически аспекти,
календарът на Робинзон актуализира онтологичните си
основания. Той е пронизан от тях и те са онова, което му
придава смисъл. Календарът на нещастния корабокрушенец
е част от епичната му дейност по култивиране на природата,
част от демиургичното сътворяване на свят в една,
схващана все още само като действителност, среда.
Робинзон подрежда тази действителност не просто като
променя, като организира неовладяното до момента
островно пространство, но като внася ред и в потока на
времето. Календарът е културният продукт на онтологичния
човешки порив по опитомяване на времето като аспект от
опитомяване на действителността. Робинзоновият календар
снизходително пренебрегва пропуските и грешките си в
придържането до оригинала, защото за ситуацията, която го
поражда, са много по-съществени не социорегулативните
му страни, а неговият космогоничен потенциал. Важен е
самият акт на подреждането, не дали това подреждане е
обективно.
Ако в романа на Дефо подобни смислови гнезда
присъстват обикновено латентно, като съпътстващи и
периферни спрямо магистралната му идея възможности, в
една друга известна творба, интерпретираща същия сюжет,
те се превръщат в съзнателно предпочетен обект на
философстване.

Романът на Мишел Турние “Петкан или
чистилището на Пасифика” (1967) е силно провокативна
палинодия на “Робинзон Крузо”, оспорваща из основи
конструиралия
го
просвещенски
цивилизационно
апологичен патос. В тази книга смисълът на
културностроителната мисия на Робинзон на необитаемия
остров е поставен под дълбоко съмнение. Мотивиращите я
светоглед и ценности са полемично дискредитирани от
простата житейска практика на дивака, несъзнавано
предпочел като свое отношение към света единството с
природата пред борбата с нея. Романът на Турние е
реваншът на Петкан в изначалната битка между култура и
природа. Общуването между индианеца и поданика на
английската корона тук променя не толкова Петкан,
колкото Робинзон, за да се стигне до многозначителния
финал, в който със спасителния кораб си тръгва бившият
канибал, докато Робинзон доброволно остава на острова.
Връщайки се към темата, не е трудно да забележим,
че и при Турние не се споменава за никакъв календар и
дори за някакво отчитане на времето от страна на Петкан.
Той насила е въвлечен във времето, в календара на
Губернатора и Господаря. Неговото лично опитомяване,
тоест откъсване от природното, започва с календара, защото
не Робинзон, а календарът е негов истински кръстник
(петък). Създавайки свой островен свят, англичанинът
опитомява пространството (флора и фауна – Петкан
вероятно се приема като някаква особена част от
последната) и времето с една единствена цел – митологично
да хармонизира обкръжаващата действителност, създавайки
си среда, носеща усещането за сигурност, предвидимост и
уют. Цивилизованият Робинзон не може да живее, без да
култивира пространството и без да отчита времето. Защото
така се бори със страха си и от едното, и от другото.
Изхвърлен на острова, той не се интересува от протичащото

време до срещата с неразпозналото го корабно куче.
Допускането за подивяване на животното стоварва огромно
емотивно бреме върху съзнанието му. Колко ли дни,
седмици,
месеци,
години
бяха
изминали
от
корабокрушението на “Вирджиния”? Свят му се завиваше,
щом си зададеше този въпрос.(...) Даде си дума да
отбелязва занапред върху някое дърво на острова по една
резка всеки ден и кръстче на тридесет дни. После забрави
намеренията си... (с. 26)
Интелектуалната потребност от опитомяване на
времето, от поставянето на юзди, създаващи илюзията за
неговото управление, аргументират следващите действия на
героя. Всъщност, те преследват съхранение на собственото
му историческо “опитомяване”, обслужват борбата за
отстояване на културната му идентичност:
Онова, което внезапно ме заслепи с властна
недвусмисленост, е необходимостта да се поведе битка с
времето, сиреч, насила да се обуздае времето. Докато
живея ден за ден, аз се изоставям на произвола на съдбата,
времето се изплъзва между пръстите ми, губя си времето,
себе си погубвам. Всъщност всичко на този остров би
могло да се изрази във временни величини и никак не е
случайно, че тръгвайки от самото дъно, в началото
заживях тук сякаш извън времето. С възстановяването на
летоброенето си възвърнах властта над самия себе си (с.
50).
Календарът обаче се оказва не само ненадежден, но и
очевидно недостатъчен човешки отговор на страха от хаоса
и времето (или от хаоса на времето). Вярата, че
допълнителната му организация би могла допълнително да
редуцира този страх, кара Робинзон да си направи воден
часовник, станал за него “извор на неизчерпаема утеха”.

Щом чуеше, денем или нощем, отмерения звук на падащите
в коритото капки, той изпитваше чувство на гордост, че
времето не се изнизва вече пряко желанието му в мрачна
бездна, а е вкарано в някакво русло, обуздано, накратко –
опитомено, също както полека-лека, по волята на единедничък човек, щеше да стане с целия остров (с. 55). При
Турние това изглежда напълно логичен акт, доколкото в
една от културните си реализации часовникът, по думите на
Клео Протохристова, “се оказва способен да предложи идея
за свят, в която степента на подреденост, сигурност и
съгласуваност на индивидуалното и социалното битие е
достатъчно висока, за да неутрализира ужаса от вихрещата
се навсякъде, всепомитаща и очевидно непреодолима
анархия.” [Протохристова 2008:50-51] В деистичния
светоглед на просвещенския човек той философски се
асоциира със Създателя - “идеята за часовника излъчва
модел за демиургична властова фигура, уподобяваща
часовникар, способна да управлява света...” [Протохристова
2008: 52]. Разбира се, Турние измисля клепсидрата на
Робинзон за палинодийните цели на своята творба, за да
оспори идеологията на оригинала, тук очевидно засягайки
особено дълбоки нейни равнища. Водният му часовник е
очевидна отпратка към просвещенския “часовник на
златното време”, лежащ “в основата на алегорията за
обладаването на времето от Просветения монарх, демиург
на Държавата на Слънцето и Хармонията (Астрея)” и
явяващ се “знак на прехода на колесницата на времето в
Златния век...” [Кръстева 2009:47].
Във френския роман Робинзоновите представи за
сътворената от личната му воля островна хармония в края
на краищата се оказват също толкова миражни, колкото
просвещенската концепция за социална хармония и
блаженство.

Културни функции, подобни на тези, свързвани от
часовника, несъмнено притежава и дневникът. Той е
интимна версия на календара, придаваща смисъл на
индивидалното битие и опитваща се да спаси съзнанието от
колебания, клонящи към обратното. Неслучайно дневник
водят Робинзоновците и на Дефо, и на Турние. Неслучайно
дневникът, заедно с кавалерийската униформа и
американското знаме, и, забележете, пак часовникът, са
знаците на една отстоявана културна кауза и от страна на
лейтенант Дънбар от “Танцуващия с вълци” на Майкъл
Блейк, също един метаморфиращ Робинзон в неовладените
пространства на Дивия запад. Отказът от дневника (и от
часовника) бележи окончателния избор на лейтенанта
между природа и култура. Разочарован от цивилизацията на
“своите” и пленен от чистата непосредственост на
естествения живот, героят съзнателно избира битието на
Петкан пред първоначално мотивиралата го мисия на
цивилизационен конквистадор.
Наличието на човешко присъствие е част от
представата за свят, тоест за подреденост, сигурност и уют,
и по тази причина за Робинзон първоначално Петкан като че
ли не е нищо по-различно от оградата на дома, опитомените
кози, сътворените грънци, импровизирания календар,
водния часовник. Неслучайно той е слуга на Господаря –
присъствието му на острова е служебно – да бъде
конститутивен аспект на цялостното усещане за комфорт. За
да изпълни тази си функция обаче Петкан трябва да приеме
останалите структурни елементи на този комфорт. Затова и
първата верига, която го обвързва със света на Робинзон, е
изплетена от неговото време, от неговия календар. Дивакът
е принуден да заживее в подреденото време на своя
избавител. Да се подчинява на неговите правила, макар да
ги намира за абсурдни.

Календарът и часовникът не са просто атрибути на
Господаря, а атрибути на властта изобщо. Те управляват
битието на слугата, но и на самия Господар, който дълго не
схваща перфидността на собствените си думи “С
възстановяване на летоброенето си възвърнах властта над
самия себе си”. Времето се е изплъзнало от опеката на
островния си демиург, за да го превърне в свой покорен роб.
Календарът и часовникът в “Петкан” на Турние стават
знаци на властта, но и знаци на задължението, на
въобразената необходимост, на принудата, на строгото
правило, на абсурдния ритуал, чиито отделни семантични
валенции се протягат към едно и също цяло – човешката
цивилизация. Внезапно спрелият часовник (забравя да го
напълни с вода) предизвиква първия проблясък на
пробуждащото се ново съзнание на корабокрушенеца:
Времето бе спряло. Робинзон беше свободен.(...) И
тъй пълновластието на Робинзон над острова, рожба на
неговата съвършена самота, се простираше и върху
времето! Той опиянен си даваше сметка, че занапред само
от него зависеше да запуши водния часовник и по този
начин да спре летежа на часовете (...) Отначало си
мислеше, че спирането на часовника само бе поразхлабило
примката на неговото разписание и отменило
неотменните задължения. Прочее той съзнаваше, че
настъпилият покой не е толкова негово дело, колкото
заслуга на целия остров. Сякаш внезапно преставайки да се
обвързват взаимно в името на своето предназначение – и
похабение, - нещата до едно бяха възвърнали същността
си, природата им процъфтяваше на воля, те съществуваха
сами за себе си, непринудено, без друго оправдание освен
собственото им съвършенство.(...) Някакво блаженство
витаеше из въздуха и в едно кратко мигновение на
неудържимо ликуване Робинзон сякаш предугади

съществуването на друг остров, под обвивката на този,
където се мъчеше самотен той отдавна – по-ведър, поприветлив, по-ласкав, обикновено скрит зад жалкото
нищожество на заниманията му” (с. 79-80).
(По почти същия начин въздейства спрелият
часовник и на лейтенант Дънбар. “Какво значение имаше
времето за него сега? – разсъждава той - И изобщо какво
значение имаше? Е, навярно бе необходимо при
движението на предметите, хората и материалите,
например. Да сготвиш нещо както трябва. За училище, за
сватба, за църковна служба и за работа.” Мисли си “колко
по-добре е да се работи, когато ти се работи, да се яде,
когато ти се яде, да се спи, когато ти се спи. (...) Колко
хубаво ще е малко да поживее без време...” (с. 45).)
Още по-откровени значения на свобода и независимост
носи спрелият часовник в съзнанието на Петкан. В един от
епизодите той многозначително е сдвоен с липсата на
Робинзон, именно за да подчертае властовата функция на
времето:
Той изобщо не се изненада от изчезването на
Робинзон. В съзнанието му спирането на водния часовник
съвсем естествено предполагаше отсъствието на
губернатора.(...) Беше изцяло погълнат от съзерцание на
иначе съвсем привичните неща, на които спирането на
водния часовник и отсъствието на Робинзон придаваха
непознат облик. Той бе станал господар на себе си и
господар на острова..”(с 135).
Помните ли онези стихове на Висоцки от “Дайте
собакам мясо”: “Сегодня мне дали свободу. Что я с ней
делать буду?” Същият въпрос внезапно се изправя и пред

Петкан. “Какво да направи?” И дума не може да става за
довършване на започнатите работи. “Тези занимания споделя текстът - чисто и просто съставляваха част от
един порядък, който бе отменен до завръщането на
Робинзон (с. 135). И Петкан избира най-естествената
човешка дейност за едно необременено от доброволна или
наложена принуда време - започва да играе! 1 Играта е
царство на свободата от обичайните правила, на желанието
и удоволствието. Тя е свят на забравеното, несъществуващо,
спряло време, с което “припомня щастливата
чувствителност в Рая” [Кръстева, 2009, 50]. Подреденото
(чрез календара и часовника) време за пореден път е
изгубило изначалната си функционалност – да хармонизира
действителността в свят и по този начин да внася в нея
сигурност и уют. То всецяло се е трансформирало в
генератор на дисциплинираща власт. Календарът и
часовникът са антиподите на удоволствието, те са
възпитателните инструменти, извайващи социалния човек.
И онези културни вещи, напомнящи, че човекът е рожба и
същевременно жертва на своята социалност.
• Календарът и Петкан са две антагонистични
понятия, твърди с късен романтически патос
книгата на Турние, при това служейки си с
класическите
за
дискредитиране
на
социалното средства на романтизма –
примитива и детството. Цялото същество на
Петкан е израз на тяхната синкретична
слятост и на реалната възможност да се живее
другояче, вън от присъдата, че скъсаните
връзки с цивилизацията означават скъсани
връзки
с
човешкото.
Преследвайки
За връзката между спрелия часовник и играта (на Амур) вж. [Кръстева,
2009:50].
1

хуманизирането
на
света,
културата
несъзнавано забулва истинската същност на
нещата, пречи да се види тяхната прелест, да
се открие дълбокия им и изначален смисъл.
Отказът да се отчита времето е първият жест в
разкъсването на това було, първият пробив в
измамната конструкция на единствено
възможния човешки свят. Да си спомним, че
за Робинзон островът разкрива себе си като
“друг остров под обвивката на този (...) поведър, по-приветлив, по-ласкав, обикновено
скрит
зад
жалкото
нищожество
на
заниманията му” за пръв път, когато забравя
да напълни водния си часовник. Истинската
промяна обаче настъпва, когато в невинната
си игра (!) Петкан взривява острова на
Робинзон. За да остане само островът на
Петкан. Защото изглежда това е скритото
желатие и на самия Губернатор.
Разсъждавайки за последиците от взрива, Робинзон
споделя в бордовия дневник:
Най-голяма промяна в моя живот претърпя времето
със своя ход, с бързината и дори с посоката си. Преди,
всеки ден, всеки час, всяка минута сякаш клоняха към
следващия ден, час или минута и всички те заедно биваха
поглъщани от изискванията на момента, чията
мимолетност създаваше нещо като вакуум. Така времето
летеше бързо и целенасочено, толкова по-бързо, колкото
по-целенасочено се използваше и след себе си оставяше
купчина паметници и рушевини, която се наричаше мое
житие.(...) Отскоро за мен кръгът на времето тъй се
стесни, че се покрива с мига. Кръговратът стана тъй
бърз, че по нищо не се различава от застоя. Вследствие на

това сякаш дните ми изправиха стройни снаги. Не се
завалят вече един връз друг. Крепят се здраво, отвесно и
гордо разкриват същностната си стойност. И тъй като
вече не са белязани от различните етапи в изпълнението на
някакъв план, толкова си приличат, че се сливат напълно в
паметта ми и на мен ми се струва, че безспир преживявам
един и същ ден. Откак експлозията унищожи мачтата с
календара, не съм изпитвал нужда да държа сметка за
времето.”(с. 185).
Мъртвият календар е условието за постигнатата
вечност! Взривът на острова сякаш връща Робинзон към
блаженото битие извън времето, асоцииращо се с Рая.
Предлагал доскоро само коварството на фалшивите му (на
блаженото битие) сурогати (тинята, нишата в пещерата,
където героят лежи в ембрионална поза), сега островът
разкрива райската си същност, явяваща се само пред този,
който приеме да е неотделима и естествена част от него.
Вечността е естественото състояние на мирозданието,
настоява романът, времето е изобретение на отделилия се от
природата човек, опълчило се срещу своя изобретател.
Календарът и часовникът изяждат настоящето. Те
непрекъснато стесняват неговата продължителност, свеждат
го до миг, смазан между Сцилата на миналото и Харибдата
на бъдещето. Времето служи на миналото и бъдещето,
вечността възвеличава безкрайното настояще.
Излязъл от затвора на своя календар, Робинзон се
докосва до хармонията на вечността.
Всяка сутрин бе за него едно ново начало,
първоначало на всемирната история. Под лъчите на бога
слънце Сперанца тръпнеше във вечно настояще, без минало
и бъдеще. Нима щеше да се откъсне от този миг вечност,
който се крепеше върху острието на едно абсолютно

съвършенство, за да пропадне в някакъв свят на тление,
пепел и разруха!”
Истинската хармония в себе си и в отношенията си с
действителността Робинзон постига не когато култивира
естеството, насилвайки него и себе си, а когато осъзнава
алтернативата на досегашната си трудова дейност –
възможността да бъде органична част от това естество,
наслаждавайки се на живота, без да пречи на другите му
съставки да правят същото. 2
И така, кой всъщност е календарът на Петкан?
Отговорът е повече от ясен –липсващият. Календарната
алтернатива, наричана “вечност” или “рай”. “Календарът”
на потисканите Робинзонови желания, защото Петкан в
интерпретацията на Турние не е нищо повече от другото Аз
на Губернатора. Или може би неговото екстеоризирано То?
Или пък персонифицираната анима на Робинзон (Турние
белязва героя с “венеринство”- петък е ден на Венера)? Има
ли значение? Календарът на Петкан е всъщност календар на
освободения от социалност Робинзон, календар не на
дисциплиниращия порядък, а на удоволствието.
Към това дали бленуващият този календар Робинзон
може да живее по него вън от своето бленуване, обаче
2

Подобни послания отправя и “Танцуващия с вълци”. Първата

истинска среща с прерията на кавалерийския лейтенант е след
откритието, че неговата цивилизация има своята достойна алтернатива.
“В тези няколко минути той се почувства частица от нещо толкова
голямо, че престана да бъде офицер, човек, дори тяло. Сега той бе
само дух, който се носеше в безвремието на вселената. В тези
скъпоценни няколко мига той усети вечността.”104

романът на Турние се отнася скептично. След напускането
на Петкан на острова пристига избягалият от кораба негов
юнга. Първият знак на тяхната нова връзка е новото име,
което Робинзон дава на детето (“Ще се казваш
Четвъртък.”).
Календарът е неунищожим. Може би защото е
атрибут на Губернатора. И защото и най-малкото общество
без властови отношения е утопия. Или може би защото е
атрибут на обществото. А човек (дори и Робинзон) не може
да живее сам.
Епилог
В един разказ на Павол Ранков от 90-те (“Сянката”)
героят - летец, свален в някаква странна война над
необитаем остров - е принуден да повтори съдбата на
знаменития персонаж на Дефо. Първите опити на
пренасящия хранителни помощи авиатор да се справи със
ситуацията включват начертаване на карта на острова
(овладяване на пространството) и отчитане на времето.
Въпросното отчитане е подчертано субективно като форма,
но по-интересното е, че то се оказва такова и по
мотивировка.
Най-напред
героят
определя
последователността на видовете консерви, които ще отваря
всеки ден, създавайки по този начин алгоритъма на
своеобразен личен календар, после решава всяка сутрин да
бяга по обрамчващия бряг на атола, стремейки се да стигне
до стартовата си точка, преди сянката от крилото на
сваления самолет да премине над изнесената вън от него
пилотска седалка. Този импровизиран слънчев часовник
всъщност е въобразен, не за да измерва времето, а за да го
управлява. Пилотът си е внушил, че ако успее да изпревари
сянката, ще си спомни образа и причината на
удоволствието, намекът за което неудържимо го вълнува

сутрин, когато яде определен вид от пренасяните консерви.
Когато една сутрин най-после успява да изпълни условието,
не е разочарован, че не намира човека, който да му
припомни с какво се свързва неясният спомен от закуската,
а с удоволствие наблюдава мъжа, който от мястото на
старта се отправя на дълъг бяг.
Идеята, че смисълът на удоволствието не е в
неговото постигане, а в неговото преследване, не е особено
оригинална и, естествено, не особено интересна. Разказът
привлича доста повече с интерпретацията на Айнщайновата
идея, че ако нещо се движи по бързо от (скоростта на)
светлината, се връща назад във времето, подчинена на
малко периферното и дискретно поднесено внушение, че
темпоралните построения на човешкото съзнание могат да
се генерират от удоволствието и че дори и абсурдни в
своята субективност, те могат да управляват времето в
името на това удоволствие. Фаустовската престава за
спрялото време като еманация на блаженството е
постигната, при това дори в по-висока степен – човекът е
победил времето не просто като е преустановил неговия
ход, той е променил неговата посока, успял е да го върне
назад, реализирал е генетично зададения му демиургичен
потенциал, заложен в качеството му да бъде “по образ и
подобие” на своя Създател.
Когато преди години прочетох този разказ, освен
поместването му в рамките на световната робинзониада
спонтанно го поставих и до “Гаустин” на Георги
Господинов. Причината не бе в синхронността на появата
на двата текста, нито пък във формалната им изоморфност
спрямо литературата на постмодернизма, а в подобното им
отношение към времето (книгата на Ранков се казва “От
дистанцията на времето”), в общия им стремеж по
изграждане на субективна темпорална система като елемент
от хуманизирането на заобикалящата действителност. Както

помним, в “Гаустин” едноименният герой отказва да живее
в актуалното календарно време, потапяйки се в миналото.
Опитвайки се да си обясни това – в началото като покана за
игра, впоследствие като аспект на общата му странност,
разказвачът се изправя пред разколебаната си вяра в
истинността на конвенционалния календар, ерозиран от
убедителността на една субективна вяра.
И двата разказа са несъмнена постмодерна реплика
на традицията на романтизма с неговите бягства от
потискащия дискомфорт на заобикалящия социален свят в
несъвпадащи с параметрите му пространство и време.
Подобна реплика изобщо не ни изглежда случайна, предвид
забележимата отнесеност на времето на Романтизма (90-те
години на ХVІІІ и началото на ХІХ в) и на
постсоциалистическото последно десетилетие на ХХ в. към
един
и
същ,
доминиран
от
разочарованието,
следреволюционен обществен инвариант. Доколкото
пространството и времето са конститутивни белези на всеки
свят, несъгласието или бунтът против него може да започне
и оттам. Понякога просто като игра.
Например, на Робинзон. Или пък на Петкан.
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ДНЕВНИК НА ЕДНО ПЪТУВАНЕ В 1762
ГОДИНА
Евдокия Борисова (Шуменски университет „Епископ
Константин Преславски)

DIARY OF A JOURNEY IN 1762
Evdokiya Borisova
Abstract: In our native literary calendar year 1762 is religious, cultural and
traditional fundamental historical ideas, we are accustomed to think of as a
watershed between medieval and modern times. In the calendar, this year has
seen two very different works, thinking Bulgarian - "History" of Paisius, and
"Diary" of Croat Josip Boskovic Rudjer fixed on everyday life and present
life of the Bulgarians in the mid-18th century These are two looks - own and
foreign, first - turn inward, the second - side view, dispassionate gaze of the
traveler on our own destiny. City first historical myths and epic stories of the
past. The second painting is no less a picture of everyday Reload creation of
myths.
Key words: literary calendar, historical ideas , the traveler, two looks,
creation of myths

В родния ни литературен календар годината 1762 е
култова, основополагаща традиционни културни и
исторически представи; това е година, която подхранва
страстта ни към периодизациите – свикнали сме да я
мислим като вододел между средновековното и новото
време. А представата ни за историята, картината на
отминалите времена обикновено моделираме през призмата
на политическите сюжети; социално-битовата констелация
в плана на културната парадигма на времето остава

обикновено незаслужено маргинализирана. В календара на
тази година се появяват две коренно различни творби,
мислещи българското, българския характер и съдба –
„История”-та на Паисий, обърната назад към пра-времето и
историческото минало, към митовете и илюзиите на
славното ни „преди” – и „Дневник”-ът на хърватина
Руджер Йосип Бошкович, фиксиран върху всекидневието и
настоящето на живота на българите (балканците) в средата
на 18 в. Това са два погледа – своят и чуждият; първият –
обърнат навътре към себе си, рода, съдбата, миналото;
емоционален, пристрастен, експанзивен (о, неразумний
юроде; ний) вторият – чуждият поглед отстрани, за кратко,
безстрастният поглед на пътешественика (те, българите),
плод на мимолетни пътни, случайни впечатления от живота
и културата по родните ни земи. Първият гради
историческите митове, борави с високите епични сюжети на
отминалото време. Вторият рисува не по-маловажните
представи (основани на реални впечатления) за
всекидневието ни, които имат не по-слабо митологизираща
функция.
В този пътепис – „Дневник на едно пътуване от
Цариград до Полша” (пълното заглавие на творбата, писана
в оригинал на италиански, излиза обаче 10 години по-късно
от написването си, през 1772 в Лозана на френски, от
френски и немски издания са и първите й преводи 1 ) –
можем да прозрем духа на времето, съвсем в плана на
стереотипните исторически представи за балканския 18 век:
време на разцвет на междукултурните, икономическите и
политическите връзки; на активизиране на търговските
По въпроса виж: [Тодорова 1975:5-11]. Първите преводи на Бошкович
на български са на Л. Милетич (1891) и С. Андреев (1929). Те превеждат
според оригинала: Journal D`un Voyage De Constantinopole En Pologne,
Fait A La Suite De J. Porter, Lausanne, Gr. 1772
1

отношения и културния обмен; на стимулиране на новите
буржоазни отношения в противоречивите исторически
рамки (епохата на упадък - риджат деври вече е започнала)
на Османската империя.
Кой е Руджер Йосип Бошкович: монах-йезуит,
дипломат (26 години е посланик на Дубровник в столиците
на Европа), значим учен и енциклопедист – математик,
археолог, астроном, поет, вещ в областта на латинската
поезия, античната литература и т.н. Научните му интереси и
занимания включват: подробен опис и съставяне на
географски
карти,
изследване
на
меридианите,
конструиране на телескопи, изследване на формата на
Земята, сферичните конструкции и небесните тела (той
прави собствена обсерватория в Милано); занимава се с
математика (с теория за безкрайно големите и малките
величини), с механика (с движението на телата), с физика, а
самият Менделеев по-късно ще признае кардиналния му
принос в дефиниране на теорията за веществото. Бошкович
е прочут учен (пише „Теория на естествената история” в
стихове) и реставратор на своето време (изследва
пукнатините в купола на базиликата „Св. Петър” в Рим;
лично по покана на Мария Терезия реставрира имперската
библиотека във Виена) 2.
През 1760 година Руджер Йосип Бошкович става член на Руската
академия на науките. Радушно е приет във всички университети и
научни звена в Европа. Недолюбван е единствено в либертинска
Франция, може би поради своето йезуитско духовно потекло. Бошкович
е един от предшествениците на теорията за относителността и редица
съвременни хипотези за космоса; един от Лунните кратери носи
неговото име. За него Елизабет Хил ще каже, че космическата ера би се
интересувала много повече от името на Бошкович, отколкото ние днес.
Всеобщо признат е за една от най-ярките фигури – наред с Хюм и
Дидро – в културата и науката на целия 18 век.
2

Пътуването му през 1762 година от Цариград през
гръцките и българските земи, към Румъния и Полша, е
провокирано не от дипломатически дълг, а от личния му
научен проект - да наблюдава очакваното на 7 юни, 1762
година преминаване на Венера над Земята (което можело да
се наблюдава най-успешно от Калифорния или от Босфора).
Това намерение обаче е осуетено от неговото закъснение и
внезапно сполетялата го в османската столица (с нейния
нездрав климат) болест. Бошкович използва за връщане
момента на отзоваването на английския посланик сър
Джеймс Портър и потегля с неговата свита през
балканските земи, обратно - на път към Европа.
И така, на 24 май (календарът отново ни се усмихва),
1762 година процесията потегля от Цариград и, ако трябва,
подобно на Бошкович да разчертаем географската карта на
пътуването му, траекторията е следната: гръцките Родопи българските Родопи - посока рязко на изток към морето Странджа-Карнобат-Бургаско-Айтоския проход-СуворовоЗайчино
Ореше-Риш-Дивдядово-Шумен-Нови
пазарМътница - в посока Добруджа –Добрич - в посока РусеГюргево – след което продължават през Румъния. В средата
на юли той се отделя от свитата на посланика.
Интересуват ни 24-те дни от пътуването, на които
този „пътешественик по неволя” или „besoin de Voyager”
(според
класификацията
на
Лоурънс
Стърн
в
„Сантиментално пътешествие”) отделя изключително
пространно място в своя пътен дневник: очевидно
българските земи му правят най-голямо впечатление
(учудващо безстрастно разказва например за красотите на
Босфора и Османската столица), а благодарение на езика
влиза в непосредствен контакт с местното българско
население. Нищо от внушителността на османската столица
- с нейните дворци и пищни сгради (приличащи на дървени
кораби, които трябва постоянно да се поправят), от

тържественото изпращане-процесия по улиците на Пера, от
красивите ханове, безистени, кьошкове и градини не може
да се сравни с гледката, която се разкрива през очите на
пътеписеца на 30 май сутринта, при преминаването на
Къркклисе (днешен Лозенград, Кърккларели) - вдясно е
пътят към Унгария през Одрин, вляво – към Молдова и
Полша. Ето я първата среща с българските земи:
Земята, която се виждаше от двете ни страни,
беше най-красивата, която човек можеше да си представи
– всичко беше зелено, размесено с разнообразни цветя,
растения и храсти. (…) След 3 часа път започнахме да
виждаме много храсти с бели и червени рози, които освен
наслаждението, което създаваха за окото, изпълваха
въздуха с приятно ухание
[Божкович 1975:27]
Оттук нататък подобни картини на българската
Аркадия, гарнирани както виждаме с декоративни елементи,
познати от прочутата диванска поезия (бели и червени
рози), ще съпровождат нескрития възторг на иначе
разумния, уравновесен, видял много земи в живота си
пътешественик. Ето ги и първите му „български”
впечатления:
Канара е първото българско село, в което
отсядахме. (…) Общо взето къщите във всички български
села са съвсем сиромашки, но много чисти. Стените са
направени само от размесена кал и дърво. Най-хубавите
къщи имат нещо като покрит малък трем, от който се
влиза в доста тъмна стая, а от нея – в друга. Първата
стая има в един ъгъл голямо огнище… Обикновено къщите
нямат никакви прозорци, но имат две врати…ниски и

тесни…, груби завеси…., рогозки, постлани на земята
заедно с малки, доста тънки дюшеци,… подът е дъсчен,…
[Бошкович 1975:31]
Екзотичният интериор оттук нататък винаги ще носи
печата на семплото, на бедността, но затова пък – на
невероятната чистота (в контраст с безпримерната мръсотия
на гръцките къщи), добросърдечност и изрядност - на бита,
нравите, междучовешките отношения. Всичко у българите е
прозрачно, естествено, непринудено и ясно, като че ли
сбъднало бляна на Русо за естествения живот и сливането
му с разумната природа.
Жените носят за украшение турски монети,…
прикрепени на шиите или забрадките им или разпръснати в
плитките им, които се спускат отзад до средата на
краката. Обикновено те ходят боси.
Езикът на страната е диалект на славянския и
понеже и езикът на Рагуза, моята родина, е такъв, аз
можех да бъда разбиран до известна степен и да схващам
част от това, което ми се говореше. Религията е
християнска.
[Бошкович 1975:31]
Съвсем различен - безпощадно критичен става обаче
тонът на разказвача-йезуит и католик, когато заговаря на
темата религия:
Свещеникът на Канара беше млад мъж на 25 г.,
беше женен и вече с деца… отслужваше литургията си на
гръцки, но неговото невежество, както и невежеството
на енориашите му, беше невероятно. Те не знаеха нищо
друго от своята религия освен дните за пост и празниците.
Кръстеха се, почитаха някои икони, между които имаше

ужасни, носеха християнски имена. (…)… те не знаеха
нито „Отче наш”, нито веруюто и не познаваха основните
тайнства на религията. Казаха ми, че техният свещеник
никога не е поучавал нито възрастните, нито децата, а
всеки баща е натоварен да се занимава с обучението на
своите деца. Впрочем, те ми изглеждаха много добри хора.
[Бошкович 1975:31-32]
„Бошкович – твърди за него един от големите
изследователи на Източна Европа Лари Улф - пише от
България, сякаш е Колумб, открил местното население на
Карибските острови” [Улф 2009: с.26]. „Смятам, че лесно
ще бъдат покръстени, защото ми се струва, че нямат
никаква религия (ningu secta tenian)”, отбелязва Колумб
през 1492, а Бошкович по подобен начин през 1762
изглежда смята, че православните българи са толкова
невежи, че едва ли са християни. (…) Едва ли щеше да е
йезуит, ако не беше обмислял възможността да ги научи на
Символа на вярата заедно с filioque в римокатoлически
стил.”[пак там] Същността на проблема, който изглежда
като добра мисионерска възможност, се корени в
невежеството на духовниците. Дори и „грозотата” на
православните икони се обяснява в контекста на всеобщото
религиозно невежество. В друго българско село Бошкович
потвърждава по-ранните си впечатления:
Гръцкият поп, т.е. свещеник, идваше към нас... Не
беше чувал за Рим или папата, или пък за каквито и да било
религиозни спорове, и ме попита дали в Рим имало
свещеници. Това очевидно невежество ми беше потвърдено
и чрез преводача, така че да не се доверявам единствено на
това, което сам разбрах. Беше изненадан, че нямам брада.

„Със сигурност – заключава Улф - Бошкович
щеше да е много изненадан, ако точно този свещеник
беше попитал за голобрадите философи на френското
Просвещение” [Улф 2009:28]. (Впрочем, етюдът, който
разгръща Улф, се разиграва в с. Ястепе – дн. Ветрино –
местният свещеник успява да разпознае върху
инкрустираните образи на тома с жизнеописания само
Св. Константин… Следва забележката за брадите…).
На фона на този, недоброжелателно определим като
анти-православен йезуитски тон на обективния разказвачпътешественик, контрапунктно се проектира Паисиевият
патос. И започва да звучи във фалшивите регистри на
измислицата и изкуствения патос. Какво да се прави,
календарът ги е сбрал в една и съща географскапространствена и времева точка – взаимно да диалогизират
помежду си. Ще признаем, че гласът на Бошкович ни
въздейства твърде отрезвяващо. Ако и да звучи в унисон с
конквистадорското снизхождение на позната ситуация местното население посреща радушно своите „похитители”.
Тук е почти така:
Пристигнахме във Факи… При влизането си в
селото каретата беше обкръжена от много момиченца. Те
държаха в ръцете си по едно сито с ечемичени зърна,
които хвърляха в каретата, а посланикът от своя страна
им хвърляше пари. (…) … няколко пъти валя до вечерта.
Много кал пред къщите и в цялото село почти не ни
позволяваше да излезем вън от нашите жилища или поскоро от нашия затвор. Въпреки това някои от селянките
дойдоха в тази кал да пеят и танцуват, ако можеше да се
нарече танцуване много бавното движение, което те
правят, като се държат стегнато за ръце и вървят така
ту напред, ту назад.
[Бошкович 1975: с.33]

Ето, че „похитители” и „похитени” могат да разменят
местата си – срещата на културите винаги си позволява да
размества позиции, да руши йерархии, да учудва учените,
да превръща мъдреца в глупак, а глупака в мъдрец…
Картината на българския живот под робство, която
рисува Бошкович в своя „Дневник”, представлява
изключително ценна информация от всякакъв тип. Това са
пътни бележки върху бита, етнографията, архитектурата
(външна и вътрешна), етносъстава, отношенията и
порядките, обичаите, езика и нравите, поминъка, жизнения
стандарт, данъците, занаятите, отношенията между
османските институции и местното население – въобще
върху ситуацията на държавността и обичайно-правното
общуване по българските земи на Османската империя във
втората половина на 18 век. Тази творба – по думите на
Катя Йорданова - е една „… богата демографско-географска
панорама,
представена
с
обективността
на
учения…нелишена от дискретна емоционалност и лична
позиция…съчувстваща, а не неутрален наблюдател на
българския живот” [Йорданова 2004: с.162].
Многозначителни са внушенията на етюдите, които
Бошкович рисува: на път от Канара за Факи михмандърът
(османският служител, придружаващ свитата на посланика)
взема 104 пиастри (това е годишният доход на свещеника
им) от това нещастно село (по думите на Бошкович) и се
налага да намери почти насила (защото всички мъже са се
изпокрили) шестима души, за да ги придружат през найопасните места по пътя през планината. Страхът на тези,
които се определят като рая, дефинира и техните
поведенчески
стереотипи.
Накрая,
разбира
се,
придружителите са почерпени за добре свършената работа и
освободени. Село Факи пък се оказва съвсем българско –
състоящо се от 88 къщи – независимо от нито едно друго

село или град, постигнало почти идеалното устройство и
принципи на местно самоуправление, а годишният му данък
към падишаха възлиза в размер на 700 килета (1 киле се
равнява на 22 оки) ечемик годишно. През погледа на
Бошкович българите са някаква относително затворена
общност, обитаваща своите села-крепости, естествено
обградени и защитени от чудните природни красоти –
планината и райската растителност. Поне откъм южната
страна на Хемус е така.
Пътят на свитата пътешественици продължава към
Карабунари (днешен Карнобат) – голямо село с около 500
турски и български къщи, поставено в почти идеална
позиция между планината и долината:
Разположено е сред прекрасна долина, равна,
покрита с трева и цветя и пресечена от малка рекичка.
(…) Като изкачвахме тези височини, се наслаждавахме на
най-красивата гледка, която можехме да си представим:
от едната страна се виждаха планините, селото и
равнината, където пасяха многобройни стада, а от
другата – голяма долина и поредица хълмове, целите
покрити със зеленина и много приятни
[Бошкович 1975:34]
Току що посрещнати радушно в селото от учтив
чорбаджия и настанени в най-хубавата къща, руква пороен
дъжд и пристига група хора от селото, които се опитват да
развлекат чужденците с варварските си инструменти и с
надежда да измъкнат някоя и друга пара от тях.
Цивилизационното
приключение
на
английския
благородник-дипломат и дипломата-учен йезуит на
моменти напомня познати картини от просвещенската
западна проза, но и алюзира (може би поради идентичната
си география) мотиви от „Софронието”. Е, разбира се, не

най-пикантните и скандалните… Всичко друго, обаче, но не
и самоирония или сарказъм могат да внушат редовете,
грижливо изписани (вероятно в ситен и грижливо подреден
почерк) от Руджер Бошкович. Нелекият път през проходите
на Хемус, лошите балкански пътища се редуват с чудни
каменни мостове; райската природна недокоснатост,
буколическата хармония е съчетана с причудлива еклектика
на всекидневието и битовите порядки на българите – поскоро симпатични и приемливи, отколкото обратното:
Видяхме един дворец с големи постройки и близо до
него – друга сграда с кьошк. Тези сгради и цялото село
(Караджилар, дн. Сърнево, Бургаско – бел. моя) са били
дадени на един от кримските князе… Тези князе живеят
обикновено в Ямбол… а селата наоколо са им дадени за
издръжка. В селото видяхме стадо овце, размесени с кози,
нещо, което не бяхме виждали още никъде през целия път.
(…) Минахме през красиви равни поля и видяхме много
щъркели, които се разхождаха по ливадите…
[Бошкович 1975:36]
Пътешествието се превръща в цивилизационен
експеримент, вълнуващо приключение, в роман за
изпитанието: пристигат в Карнобат късно и са настанени в
твърде сносното жилище на един турчин. Случва се така
обаче, че каруците с леглата и кухнята закъсняват и
височайшите особи са принудени да вечерят с останки от
обяда, след което да заспят върху купчини сено, директно
на пода. Това сторила дори съпругата на посланика, но
всички спали великолепно поради значимата си умора. Ще
се случват разни перипетии и повествованието ще зазвучава
на моменти като приключенско-авантюрно четиво –
например преминаването на буйна река (при с. Прилеп,
Бургаско) по тесен брод (защото мостът е разрушен), или
настаняването в къщата на младия еничарин и шумният

скандал, последващ сърдечно сдобряване и домакински
любезности под формата на кафе и ракия; вземане насила на
каруци и замесване на местния кадия в неприятности. За
щастие, съвсем по английски, с дипломация и разум,
конфликтът е преодолян. Особено интересна е срещата на
свитата на посланика в кьошка на къщата на домакина в с.
Сарамесче:
Когато се върнахме вкъщи, в двора имаше много
туркини, които се бяха разположили на стълбата, за да
видят госпожа съпругата на посланика… попитахме ги до
каква възраст обикновено достига човек в тяхната
страна, а те ни отговориха, че 60 или 70 години се считат
за доста напреднала възраст, но че въпреки това се
срещат и 100-годишни старци. Това прави 97 наши години,
защото тяхната година има 12 лунни месеца и затова е покъса от нашата с около 11 дни.
[Бошкович 1975:41]
Мюсюлманският календар Хиджра се среща със западния
християнски Юлиански календар. Срещата на културите е
среща и на календарите.
Пътят към с. Добрал преправя път през малки
равнини, добре обработени долини, планински вериги към
райските градини на българските земи – вече сме в сърцето
на Божествената Аркадия:
В долината имаше много лозя, смесени с овощни
дръвчета, главно череши. Забелязахме, че в тази страна
жените също обработват земята. Видяхме пет жени
заедно с един мъж да обработват едно лозе. Около 1 часа
след обяд спряхме в едно малко българско село…и влязохме
в една градина, обиколена с ограда, която беше пълна с
бакла и плодни дръвчета от всякакъв вид, между които

сливи, натежали от още зелен плод. Много жени с децата
си се стекоха да ни разгледат и изглеждаха много учудени.
[Бошкович 1975:42]
Цялото съчинение на хърватския автор е изпъстрено с
пищни натюрморти на родната ни „земя-рай”. И започваме
да вярваме в прословутата аристотелианска обективност на
поетите… Пъстрата английско-турско-хърватска процесия
достига до Добрал - село, принадлежащо на един ага от
Цариград, и селската стража ги посреща бомбастично - с
барабан; настанени са в хубава и много чиста българска
къща, а за добре дошли им свирят, пеят и танцуват според
обичая хубави девойки.
Пътят по поречието на Луда Камчия – в посока с.
Риш – преминава осеян с опасности (тесни долини,
търкалящи се камъни и насипи, разтрошени скали, гъсти
планински вериги, ручеи и красиви водопади)…
Чалъкавак (дн. Риш) … е доста голямо село… с
около 200 български и 50 турски къщи. Жителите му бяха
много добри хора. Те изпълниха без всякакво затруднение
всичко, което михмандърът поиска, и ни снабдиха в
изобилие с много хубави провизии. Българите ни казаха, че
живеят в съгласие с турците и даже се женят помежду
си.
[Бошкович 1975:45]
Картината обаче чувствително се променя с наближаването
на с. Драгокьой (дн. Драгоево) – след страховития
планински път и сипеите (гледката контрастира на все подобре обработваните овощни градини, ниви и лозя) ще
последват неособено гостоприемни, направо ужасяващи
разкази за чумата (опитаха се да ни изплашат); след което
драгокьойчани започват да се пазарят с михмандъра, като

смъкват цената на господарския пай от 80 на 40 пиастъра и
оттървават петима заложници, които трябва да бъдат
заведени пред кадията в Шумен. Особено впечатление на
Бошкович правят грубите нрави в този край, безочливостта
на турците-абаджии спрямо християните (Те никога не
пропускаха да ги наричат гяури, много обиден епитет,
който означава неверен.) Впечатлява го недоверието и
негостоприемството на местните християни – иначе
способни земеделци и стопани, но неконсолидирани,
неединни, враждебни: Драгокьой е голямо село с около 400
къщи, разхвърляни и отдалечени една от друга. Тук се
прави много вино и то е много хубаво, както и ракията
[Бошкович 1975:48]. Това между другото…Следва
пътуването от Ченгелкьой (дн. Дивдядово) към Шумен –
това е митичният път на обилието и плодородието, в което
цветовите нюанси емблематично се срещат в трикольора на
бъдещите национални реликти:
…земята беше добре обработена, с лозя и много
овощни дръвчета. Големият път беше ограден с много
красив плет. Целият беше от високи храсти на диви рози,
натежали от цвят, и бъз. Различното зелено, червено и
бяло, което самата природа е размесила, представляваше
много красива гледка. Най-сетне пристигнахме в Шумен…
[Бошкович 1975:49]
Шумен е описан като много голям град, с 15 хиляди гръцки
къщи, с много еничари; с оживена търговия и леярници за
мед; особено интересна е украсата на къщите (тази, в която
отсядат, е на много богат, но скъперник-грък, а вътрешният
й дизайн и интериор е смесица между градски гръцки и
ориенталски стил)… За съжаление порядките и нравите на
населението в тези краища е доста различно отколкото на
юг и сравнението не е в полза на шуменци. Пък и градът е

доста лошо разположен в една котловина…при все цялата
красота и плодородие на хармоничния ландшафт.
Настанени впоследствие в едно от околните села
(Йенибазар – дн. Нови пазар), пътешествениците са
впечатлени от думите на местните: Казаха ни, че тези бедни
хора винаги били по-добре при турските паши, отколкото
при християнските князе на Влашко и Молдова, които ги
потискали с невероятни данъци и по този начин ги
принуждавали да напускат страната [Бошкович 1975:53].
Предстои пътуване през равна Добруджа с китни
поля и високи треви, с плодни дръвчета, лози, бакла и
пъпеши… Стигаме Хаджиоглу Базарджик (дн. Добрич)
(Бяха ни предупредили, че там ще ни приемат много лошо и
ще понесем хиляди оскърбления, но се уверихме, че това не е
истина.) – един забележителен град, в центъра на който се
издига часовникова кула с камбана (рядкост за турците); с
оживена търговия, с много богати арменци и евреи, с
хубави ханове, със спокойни и учтиви хора… В добре
уредените им дюкяни се намирали дори френски карти за
игра… А Черно море е само на 5 часа път…[Бошкович
1975:61].
„Може би недостатъчната ориентация към морето
(mare nostrum) – твърди Антоанета Балчева - е едно от
обясненията за натрупаните исторически негативи.
Инверсията между център и периферия дава историческия
шанс на Balkania romana да попадне на кръстопът, в който
културни и исторически идеи, носещи рациото на
ренесансвовия
космополитизъм,
ще
акумулират
исторически позитиви…” [Балчева 2009:54]. За съжаление,
свитата на английския посланик, с която пътува Руджер
Йосип Божкович, няма шанса да стигне до морските брегове
на българите. Скритият подтекст на тази научна идея обаче
формулира и самият той, ученият-пътешественик (и може
би на последно място йезуит), разсъждаващ върху грубото

невежество и безпорядък, които царуват в турското
корабоплаване, корабоводене и корабостроене… И
развенчава един мит – за османците като могъща морска
сила – във всеки случай, годината е вече 1762.
Пътят продължава на север, в посока на Дунава, по
местата, където върлува (или е върлувала) чумата (този път
наистина!) и пътеписецът е стъписан пред малко зловещата
гледка, с която никак не е свикнал – хубави полета,
покрити с много висока и буйна трева, пълна с цветя.
Цялата земя обаче беше необработена и безводна. (…) В
някои места забелязахме много високи бодили и бучиниш на
височината на човешки ръст [Бошкович 1975:62]. Стъписан
е и от очевидната бедност, съпроводена, за щастие, отново с
естествеността и добротата на местните хора; от безкрайно
странните порядки в трудовото и битовото общуване:
местните ги канят с тях на риболов в Дунава и те с почуда
отбелязват, че по тия места това е женска работа и по-точно
– занаят на младите момичета, които самоотвержено
влизат до пояс във водата, за да уловят хубави речни раци и
различни видове риба… Следват останалите спирки в
пътешествието - Йеникьой, Даякьой, Ташбурну… и
постепенно в говора на местното население зазвучават
различни езикови окраски – все повече влашки.
Ландшафтът много се променя, цветните и плодни
градини са сменени от зелени поля, пълни с добитък и
табуни с коне… Цялата свита живее с чувството за
завръщане – към древната Аркадия, но и към Златния век на
човечеството, към изначалието на цивилизационната
недокоснатост, невинност… До Галац и Браила остава
съвсем малко, трябва само да се премине реката. Тихият бял
Дунав в този си отрязък е мътен, но местните жители
храбро използват само тази вода и – по думите на
пътешественика – даже ни уверяваха, че е много здрава…
Оказва се, че не е неприятна, а и безизходицата ги

принуждава (след мъчителната експанзия на местните
комари, от която особено страда съпругата на посланика) да
пият от нея. Този ритуално-посветителен жест ознаменува
тяхното сбогуване със земите на българите – това толкова
странно и различно от всичко видяно племе…
Продължаваме да мислим като тъмен 18 век в
историята на Балканите. Известно е обаче, че това е
времето, „в което и при католическите, и при православните
славяни все повече назрява нуждата от инструментариум за
културно диференциране, който ще уплътни усещането за
етническа принадлежност. В „географските карти” на
общността отечеството е митична Аркадия, не само
мизансцен на националната драма, но и неин главен герой, а
природните му дадености получават историческо значение
за народа”. [Балчева 2009:57]. И не само за народа, но и за
чужденеца, за пътешественика, защото погледът на
Бошкович е поглед отстрани. Това е поглед, повлиян от
авторитета на католическото слово и гледна точка, от
авторитета на Дубровник, славещ се като мисионерският
„анклав” за Балканите, а „...българската култура през
началния период на пробуда ще се опита да пресемантизира
отношенията си с Изтока и Запада… като… най-късият път
(за българите) към Ренесанса (и Барока) преминава през
Дубровник и изобщо през католиците-славяни…” [Георгиев
1973:128].
„Географската” карта на Мавро Орбини, която
„чете” и Паисий, за да премисли пра-истините и традициите
чрез митовете, Руджер Йосип Божкович „преначертава”
посредством едно реално пътуване – не през историята и
въображаемото, а през своята днешност и всекидневие,
описвайки като първооткривател срещата на културите:
свои-своечужди-чужди. Двете карти се засичат според
литературния календар на времето – годината е 1762 .

„Историята” на хилендарския монах „ще даде
началния тласък в програмата на едно ново общностно
самоидентифициране, при което духът на модерната нация
намира своя генезис в домашната пракултура, като пътят
към
общочовешкото
минава
през
националното
себепознание” [Балчева 2009:61]. Познание посредством
хиперболи, илюзии, митове – основано около и въпреки –
историческата истина. Космополитът Бошкович (впрочем
също монах) ще организира познанието (ни) според
просвещенския
модел
на
своя
„Дневник”:
на
приключението-пътешествие, на пътуващия опит, на
научния резултат в търсенето и позитивистичната
аргументация на една твърде непопулярна (според
календара на времето си) истина, а именно - полза и
благодат е винаги срещата между културите.
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ЗА СКРИТИЯ КАЛЕНДАР В „ЮНОША”
НА Ф. М. ДОСТОЕВСКИ
Николай Нейчев
(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”)
ABOUT THE HIDDEN CALENDAR IN THE ADOLESCENT BY
F. M. DOSTOEVSKY
Nikolay Neychev
Abstract: This article attempts to reconstruct the "hidden" calendar course
of events in the novel The Adolescent by Dostoevsky. As a starting point are
taken two dates – September 19 and November 15, directly mentioned in the
text. The next step is to find correspondences between the chronology of
events in the novel and in the Orthodox Church calendar (especially in some
Martyrologies included in the St. Dimitry of Rostov’s Menologion). The
work demonstrates that only a parallel between the narrative chronology of
The Adolescent and the church calendar holidays can brighten the true
spiritual sense of what is particularly happening in the novel as well as the
message of the work as a whole.
Key words: Dostoevsky, The Adolescent, calendar, Menologion

При цялата привидна аморфност на разказа, романът
„Юноша” все пак е организиран около една основна тема:
разпадналото се „случайно (с други думи – езическо)
семейство” и претворяването му (в евхаристиен смисъл)
отново в „християнско”, защото, както се казва в края на
книгата, „тук е действително всичко, което е било красиво
досега у нас” [Достоевски 1983: 533] 1. Тази фундаментална
тема е пряко свързана с темпоралния наратив. Ето какво
имаме предвид.

По-нататък цитатите от „Юноша” са по това издание и ще се
обозначават само с номера на страницата (превод: Катя Койчева).
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За разлика от повечето текстове на Петокнижието, в
„Юноша” Достоевски особено държи на точната
хронология. Началният тридневен наративен поток започва
от 19 през 20, до 21септември [6, 130, 172], и след като
прекъсва близо два месеца, повествованието започва отново
на 15 ноември [205-276] и продължава до 20 ноември (16
ноември – 277-294; 17 ноември – 294-321; 18 ноември – 321326; 19 ноември – 326; 20 ноември – 326), след което
Аркадий се разболява и девет дена е в безсъзнание [328329], т. е. до 29 ноември. На четвъртия ден, т. е. на 2
декември, идва в съзнание [333]. Следват още три дни, в
които Аркадий отново е в безсъзнание [358-360], т. е.
действието се възобновява на 6 декември [360-361],
продължава на 7 декември [392] и завършва след още три
дни [473]: 8 декември [456-473]; 9 декември [477-497]; 10
декември [497-515], а приключва между 11 и 12 часа на 11
декември [515-523]. Романът завършва окончателно
(„Заключението”) в „средата на май” с една случка около
дните на Великия пост, т. е. март–април [525]. Ако се
запитаме какви са всъщност причините за такава точна на
места хронология и защо се набляга на определени дати,
прави впечатление, че темпоралната организация на
наратива е в поразително духовно съответствие с минейния
цикъл на православния църковен календар, обединен преди
всичко около темата за християнското семейство.
Повествованието не случайно започва с датата 19
септември, която в текста се споменава цели осем пъти
[срв. 6, 16, 19, 21, 42]. Изследователят на християнския
хронотоп у Достоевски В. Н. Захаров пише: „Каторгата
променя системата от културно-исторически координати в
творчеството на Достоевски. Той започнал да отмерва
времето вече не от Сътворението на света, а от Рождество
Христово и не само е преживявал времето като християнска
мистерия, но е надарил с това и своите герои” [Захаров

1994]. Разбира се, изследователят забелязва и датата 19
септември, но независимо от цитираните по-горе думи, той
остава единствено с констатацията, че „в романа „Юноша”
19 септември се пада четвъртък, което съответства на
календара от 1874 година” [пак там] 2. Така че не става ясно
защо все пак романът започва именно на тази дата?
Според Юлианския календар 3, по който се ръководи не
само Руската Православна Църква 4, но и цялото руско
Надолу всички курсиви в текста, ако не са изрично уговорени, са мои –
Н. Н.
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Юлианският календар е създаден по нареждане на император Юлий
Цезар (100–44 г). Въведен е от 1 януари 46 г. (преди Р. Хр.) и така 1
януари става начало на годината. Юлианският календар е въз основа на
усъвършенствания египетски слънчев календар. За нуждите на
християнската Църква и най-вече за определяне на християнската Пасха
(Възкресение Христово) се налага съгласуването на слънчевия
юлиански с еврейския лунен календар, с което блестящо се справят
учените християни от Александрийската църква (ІV в.). Писаното и
неписано църковно предание гласи, че светата Пасха трябва да се
празнува при спазването на четири условия: 1) този празник да бъде
след пролетното равноденствие; 2) след пълнолунието подир
равноденствието; 3) в първия неделен ден след пролетното
равноденствие и това пълнолуние; 4) да се празнува след еврейската
пасха и в никакъв случай да не я изпреварва или да не съвпада с нея.
Юдейската пасха се празнува от 15 нисан до залез слънце на 21 нисан
(нисан е първият месец по лунния юдейски календар, който съвпада с
месец март или април). Това решение за празнуването на Пасха не в
един и същи ден с юдеите, очевидно е взето още от Светите Отци на
Първия Вселенски Събор в Никея (325 г.) [Евсевий 1998: кн. ІІІ, гл. 18].
Потвърждава се от 7-то правило в Правилата на Светите Апостоли
[ППЦ 1912, т. 1: 31]. За същото се отнася и първото правило на
Антиохийския поместен събор (341 г.) [ППЦ 1913, т. 2: 699–700]. В този
смисъл към каноническите постановлевия на Православната Църква
следва да се добави и 7-мо правило на Втория Вселенски Събор (387 г.)
[ППЦ 1912, т. 1: 417–419], което пък е сродно с 95-то правило на VІ
Вселенски (Трулски) Събор (680–681 г.) [ППЦ 1913, т. 2: 379–380],
които осъждат празнуващите Пасха заедно с юдеите. Оттук е разбираем
потресът, обхванал целия православен свят, от решението на папа
2

гражданско общество през ХІХ век 5, на този ден се чества
освен паметта на светите мъченици Трофим, Савватий,
Григорий ХІІІ (1572–1585) за въвеждането на нова календарна система,
известна като Григориански стил (влязла в сила от 24 февруари 1582 г.).
Според папските учени реформата се налагала поради мнението, че с
течение на времето юлианската календарна година изостава от
астрономическата, като до времето на приемането на новия календар
(ХVІ в.) разликата е била 10 дена. Папските учени компенсирали това,
като автоматично 4 октомври 1582 г. (четвъртък) се следва не от 5
октомври (петък), а веднага от петък 15 октомври. Така разликата
между Юлианския календар (стар стил) и Григорианския календар (нов
стил) през XVIII век става вече 11 дена, за XIX век – 12 дена, а за XX и
XXI век е една и съща – 13 дена. Православният свят е поразен от това
механично прескачане на дни в богослужебния цикъл и не приема почти
двуседмичното (за ХХ и ХХІ век) унищожаване на службите, защото,
примерно, ако 6 септември автоматично става 19 септември, то и
службите за 13 дена остават неотслужени. Но дори не толкова това
шокира православната Църква, а фактът, че според новия стил
християнската Пасха многократно съвпада с юдейската (както това се
случва през 1805, 1825, 1853, 1854…1903, 1923, 1927 и мн. др.), което е
явно потъпкване от страна на Римо-католическата църква на
каноническите правила. От друга страна, водена по новия стил,
католическата църква нееднократно празнува Христовото Възкресение
преди юдейската пасха (напр. през 1839, 1840, 1842, 1843, 1845, 1849,
1891, 1894 и мн. др., което пък явно противоречи на евангелската
история [Мат. 28: 1-20], според която християнската Пасха се е
извършила след юдейската [вж. Соболев 1991].
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По повод календарната реформа Православната Църква реагира
светкавично. Още през 1583 г. в Константинопол е свикан поместен
събор под председателството на патриарх Йеремия ІІ, който излиза с
Официално
постановление
(Сигилион),
рязко
отхвърлящо
нововъведението на папа Григорий ХІІІ [Сигилион І 1991: 20-21].
Анатемата срещу новостилците е препотвърдена и във Втория
Сигилион (на патриарх Кирил V от 1756 г.) [Силигион ІІ 1991: 21].
Налагането на Григорианския календар (в много от случаите насила)
продължава вече повече от 300 години. Тази история е дълга и сложна
тема, която тук няма да разглеждаме [вж. УПЦ 2011].
5
Първи признак за влиянието на Григорианския календар в Русия се
явява Указът на Петър I (№ 1736 от 20 декември 1699 година „О

Доримедонт и Зосима, но и на образеца за руско
християнско семейство: Паметта на светия благоверен
княз Фьодор и чадата му Давид и Константин. В житието
им, поместено в сборника Чети-Минеи на св. Димитрий
Ростовски 6, четем: княз Фьодор Ростиславович (1240–1299),
праздновании Нового года”), според който, се повелява Новата година
да се празнува на 1 януари, но по Юлианския календар (по стар стил, т.
е. с 11 дена по-късно от европейците). Реформата през ХІХ век не отива
по-нататък, тъй като Руската Империя все още не е загубила
месианското чувство, че е единственият в света катехон (ο κατέχων –
удържащ, задържащ) – тази задържаща сила, която се противопоставя
на настъпването на последните времена, идването на антихриста и
Второто Пришествие, според думите на ап. Павел [2 Сол. 2: 7].
Несъмнено Достоевски, като откровен противник на всякакви
нововъведения, особено в Църквата, е бил против западноевропейската
календарна реформа, която би разрушила тази 1000-годишна ИКОНА
НА ВРЕМЕТО, по сполучливия израз на Л. Перепелкина [вж.
Перепелкина 1988]. Достоевски нарича стария стил „наш стил”
[Достоевский 1972–1990, т. 28, кн. ІІ: 271] в противоположност на
чуждия западен и косвено доказателство за такова отношение е
двойната номерация в писмата на Достоевски от Западна Европа, където
първата дата (т. е. водещата) е по стар стил, а втората (в скоби, т. е.
второстепенната) е по нов стил (срв. напр.: Достоевский 1972–1990, т.
28, кн. ІІ: 26, 39, 42, 48, 49, 53, 128, 193, 309, 333 и др.; т. 29, кн. І: 7, 94,
103, 344 и мн. др.; т 29, кн ІІ: 31, 59, 89, 116 и др.; т. 30, кн І: 80, 90, 101,
115, 123 и т. н.). Изводът, който е съществен за нашата тема, е, че всички
календарни дати, които срещаме в творчеството на Достоевски, са по
стария стил, тъй като в Русия по това време Юлианският календар е
бил единственият, както за гражданска, така и за църковна употреба.
Така че при хронологическия анализ намесата под каквато и да било
форма на Григорианския календар (новия стил) е напълно неуместна.
6
Житията са любимото четиво на Достоевски. При него конкретните
упоменавания специално на Чети Минеите на св. Димитрий Ростовски
не са малко [вж. Достоевский 1972–1990: т. 8: 10; т. 15: 42; т. 22: 45, 190;
т. 25: 214–215; т. 27: 44; т. 28, кн. І: 157].

наречен Чорни, е син на смоленския княз Ростислав
Мстиславович. Особено се подчертава, че „благочестиво и
богоугодно живя княз Фьодор”, „почиташе свещениците и
иноците” и „като доблестен войн Христов, във всичко
угаждаше на своя Владика” [ЖС 1903: 358]. След като
посещава хана на Златната Орда Менг-Темир и живее там
три години, той спечелва доверието му, склонява го дъщеря
му да приеме християнската вяра под името Анна и се жени
за нея. След раждането на двамата си синове Давид и
Константин се отправя със семейството си за Русия, където
„благочестиво и богоугодно” управлява град Ярославъл „до
дълбока старост”. В деня преди смъртта си светият княз
приема монашеска схима, а мощите му и до днес са
източник на много чудеса за славата на Иисус Христос.
Неговите синове следват благочестивия пример на своя
баща и мощите им също приемат нетление и извършват
множество изцеления [пак там: 360–361].
Любопитно е, че и следващият ден от развитието на
сюжета в „Юноша” (20 септември) отново се свързва в
празничния църковен календар с централната тема за
християнското семейство: Св. великомъченик Евстатий
Плакида и семейството му. Тук се дава пример как едно
езическо семейство става християнско. Плакида е живял
по времето на император Траян. Бил негов любимец,
изключителен пълководец и притежател на голямо
богатство. Но след като е осенен от божията благодат и се
покръства с цялото си семейство, Бог изисква от него на
дело да прояви своята вяра, подобно предаността на Иов.
Започват изпитанията. Постепенно се разболяват и умират
всичките му слуги и домашни животни, разхитено е и
богатството му. Една нощ Евстатий и семейството му
изоставят дома си и с кораб се отправят към Египет. На
африканския бряг съпругата му е отвлечена от собственика
на кораба, а не след дълго и двамата му синове са погубени

от диви зверове. Единственият Утешител на светеца оставал
Бог. След като петнадесет години живее в нищета и
смирение, като слугува на хората, той случайно е открит от
служителите, изпратени от император Траян, за да го
издирват. Плакида отново възвръща богатството и славата
си на пълководец. Веднъж, като се завръща от поход в едно
село, случайно открива съпругата си. Оказва се, че и
синовете му са спасени от овчари и сега служат в неговата
войска. Така, подобно Иов многострадални, Бог възвръща
на Евстатий всичко изгубено. Но историята е много подраматична от тази на Иов. Междувременно на престола
идва император Адриан, ревностен защитник на
езичеството. Като научава, че Плакида открито изповядва
Христа, той заповядва цялото му семейство да бъде
подложено на жестоки изтезания и умъртвено [вж. ЖС
1903: 362–383].
Текстът на „Юноша” поддържа алюзията с тези
„семейни” жития, чрез явни или глухи библейски цитати на
семейна тематика: „Когато съвестта и честта го изискват,
говори Аркадий, и родният син напуска дома си. Така е още
в Библията” [152] 7; „понеже – продължава юношата – този
човек „мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери”
[177] 8; и най-вече чрез размислите на Макар Долгоруки: „И
Иов многострадални се е тешил, като е гледал новите си
дечица, а забравил ли е предишните и можел ли е да ги
забрави – невъзможно е то! Само че с годините жалбата
Алюзия със старозаветното: „Затова ще остави човек баща си и майка
си и ще се прилепи към жена си; и ще бъдат (двамата) една плът” [Бит.
2: 24]. И, разбира се, неизмеримо по-високото значение на тези думи за
смисъла на семейството в Новия завет [срв.: Мат. 19: 5; Марк. 10: 7–8;
1Кор. 6: 16; Еф. 5: 31].
8
Намек за възединението на драматично разпадналото се семейство:
„защото тоя мой син мъртъв беше, и оживя, изгубен беше и се намери”
[Лук. 15: 24], т. е. за възединението на човека с Бога Отца [срв.: Еф. 2: 1,
5: 14; Кол. 2: 13; Откр. 3: 1].
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божем се смесва ведно с радостта, в светло воздихание се
превръща. Тъй е то в света: всяка душа знае и изпитания и
утеха” [389] 9. Последните думи са в пряка връзка както с
житието на св. Евстатий и семейството му, така и във
вътрешен духовен смисъл са обърнати и към героя-юноша:
„Ти, мили – продължава Макар – ревностно залягай за
Светата Църква, пък ако времената наложат – и умри за
Нея” [пак там]. Защото, както семейството е „малката
църква”, така и Църквата е съборното християнско
семейство, и тъй като тя, пише Достоевски, е „единен
целокупен организъм” – „Църквата не дели” [Достоевский
1972–1990, т. 27: 46].
Според
нашите
хронологични
пресмятания,
последният ден от първата част на разказа на юношата е 21
септември (172). Показателно е, че на този ден
Православната Църква почита паметта на св. Димитрий
Ростовски [вж. ЖС 1903: 402-430] и това е знаменателно,
тъй като юношата Аркадий, който едва-що започнал
попрището си на разказвач на своето житие-битие, е в
обратна зависимост от знаменития житиеписец, създателя
на прочутите Чети-Минеи.
Следователно датата 19 септември задава конкретния
времеви топос, който прави възможно експлицирането на
последващите неназовани (но при внимателен прочит много
ясно диференцируеми) в романа дати и тяхното обвързване
с празничния църковен календар, а оттам и с житийния
цикъл, който пък от своя страна прояснява истинския
духовен смисъл на случващото се в „Юноша”.
От този контекст е разбираемо защо разказът (след
прекъсване от два месеца) продължава именно с датата 15
ноември. „Специално отбелязвам датата петнадесети
За Книгата на Иов Достоевски казва, че: „е една от първите, която ме
порази в живота, тогава бях почти дете!” [Достоевский 1972–1990, 29,
кн. ІІ: 43].
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ноември – ден, врязал се дълбоко в паметта ми по много
причини” – пише юношата и я споменава цели три пъти
[190, 191, 205]. „От 15 ноември – отбелязва В. Захаров –
започва Филиповия, или Рождественския пост; но когато в
„Заключението” възниква темата за Великия пост и се
наслагва върху идеята на „записките” на Аркадий
Долгоруки, е ясно, че и това не е случайно съвпадение: и
Рождественският, и Великият пост носят идеята за
нравственото усъвършенстване на човека, неговото духовно
подготвяне за Рождество и Пасха” [Захаров 1994]. За
Аркадий обаче постът е натоварен с противоположен
смисъл – период на големи изпитания, заблуди и унижения,
довели до изчерпване на духовните му и физически сили.
Дните от 15 до 20 срещу 21 ноември (когато героят заболява
и е в безсъзнание „точно девет дни” – 328), откриват явни и
скрити съответствия с неподвижните празници на
църковния православен календар.
Например на 16 ноември Църквата отбелязва Житие и
страдание на св. Апостол и Евангелист Матей. Житието
разказва как капернаумовският митар Левий Матей
изоставя богатството си и презряното си занятие и тръгва
след Господа Христа [Лук. 5: 27–28; Марк. 2: 14], за да
проповядва Словото Му на езичниците [ЖС 2003–2004:
253-257]. Житието е в обратна зависимост с текста на
„Юноша”, който повествува за историята на „срама” и
„позора” на Аркадий (срв.: „не може да има за мене нищо
по-срамно от тия спомени” – 191), завладян от беса на
рулетката и парите [266-267]. Впрочем именно тук в романа
се говори за десетте Божи заповеди, както и за Версилов,
изкушаващ юношата (Версилов използва буквално думата
„съблазняване” – 203) с думите, „че да превърнеш камъните
в хляб – това е велика мисъл” [202-203], която ситуация
повтаря първото изкушение на Христа от дявола, според
Евангелието на същия този Матей [Мат. 4: 3].

17 ноември – Житие на св. Григорий чудотворец,
епископ Неокесарийски, намира някои твърде показателни
съответствия с повествованието в „Юноша”. На първо
място, една от доминантите и в романа, и в житието е
еротичната власт на пола, като при юношата св. Григорий
тя е преодоляна [вж. ЖС 2003–2004: 258], докато при
юношата Аркадий нейното преодоляване е проблематично
усложнено и е въпрос на бъдещето. Второто общо място
между житието и романа обаче е още по-конкретно. Става
дума за едно от най-големите чудеса на св. Григорий, който,
за да покаже силата Божия на някакъв езически жрец,
извършва следното: „И ето виждат те грамаден камък,
който, както изглеждало, никаква сила не би могла да
премести; но Григорий му заповядал в името Христово да
се повдигне от мястото си, и камъкът се вдигнал и
преместил на мястото, където желаел жрецът. Страх
обхванал жреца при вида на това преславно чудо” [пак там:
261]. Този ключов епизод от житието на св. Григорий е
отразен в „Юноша” чрез следния анекдот на Пьотър
Иполитович, хазаина на Аркадий, който той разказва на
юношата и Версилов. Става дума за грамаден камък „същинска планина”, който стърчал посред една
петербургска улица и пречел. Та минава по улицата
императорът и заповядал „Да се махне камъкът!”. Събрали
се да умуват инженери англичани и самият Монферан, но
проблемът най-неочаквано и като по чудо разрешил един
случайно минаващ обикновен руски занаятчия [вж. 192195]. Семантиката на камъка като символ на вярата
(„камъкът става проповедник на божествената вяра и
пътеводител на неверните към спасението” – ЖС 2003–
2004: 269) е ключов епифаничен образ както в „Юноша”,
така и в цялото Петокнижие на Достоевски [вж Нейчев
2001: 281-283; Нейчев 2010: 260-271]. Тук само обръщаме
внимание на това общо място в житието на св. Григорий и

романа на Достоевски, което се потвърждава и от думите на
Версилов: „чувал съм в същия дух някакъв разказ за камък
още като дете, само че, разбира се, по-иначе и не за този
камък” [195].
На 18 ноември Православната църква отбелязва
Страдание святого мученика Платона, където отново
срещаме мотива с камъка, както и неговото тълкувание:
„камъкът беше Христос” (1Кор. 10: 4) [ЖС 2003–2004: 281].
На същия ден се чества паметта на светите мъченици Закхей
и Алфей и светите мъченици Роман и Варул. Особено
празникът на последните двама светии онтологично се
свързва с основната линия в „Юноша” (строителството на
храма и защитата на Църквата – 125, 389), защото св. дякон
Роман и св. отрок Варул (подобно на стареца Макар и
юношата Аркадий) като членове на Църквата, „войнстваща
на земята”, но „тържествуваща на небесата”, отдават живота
си, за да защитят „от разрушение светия храм” [пак там:
284].
На 19 ноември Църквата почита паметта на
преподобните Варлаам, Иоасаф и Авенир (Житие на
преподобните Варлаам и Иоасаф, царевич индийски, и баща
му цар Авенир). Тук се разказва за Индия, която, получила
християнството от св. ап. Тома, се управлявала от жестокия
гонител на християните, цар Авенир. Най-сетне на царя се
родил дългоочакван син Иоасаф, за когото звездоброец
предсказал, че ще приеме християнска вяра. За да
предотврати предсказаното, царят изградил отделен дворец
за наследника и го оградил от света, та той да не чуе ни
дума за Христа. Като достигнал юношеска възраст,
царевичът изпросил разрешение от баща си да излезе от
пределите на двореца и за първи път видял, че в света
съществуват страдания, болести, старост и смърт. Това
навело юношата на тежки размишления за суетната
безсмисленост на живота. По това време в далечна пустиня

се подвизавал мъдрият отшелник Варлаам. Чрез божие
откровение той разбрал за терзанията на юношата в търсене
на истината. Преподобният Варлаам напуснал пустинята и,
преоблечен като търговец, се отправил за Индия. В двореца
на царевича обявил, че носи скъпоценен камък, притежаващ
целебни свойства. Когато го представили на Иоасаф,
преподобният Варлаам изложил християнското учение и
изведнъж завесата се вдигнала пред духовния взор на
юношата и той разбрал, че драгоценият камък е всъщност
вярата в Христа и пожелал да приеме светото Кръщение.
Духовният му отец Варлаам го кръстил и се отделил в
пустинята. Бащата се опитал да отклони сина от
християнството с различни средства (включително и чрез
любовно прелъстяване от красиви девойки), но юношата
преодолял всички съблазни. Тогава Авенир дал на сина си
половината царство, смятайки, че държавните дела ще го
откъснат от вярата. Но като станал цар, св. Иоасаф
възстановил християнството в своята страна, въздигнал
отново храмовете и накрая обърнал в християнство и своя
баща. Наскоро след кръщението цар Авенир починал, а св.
Иоасаф изоставил царстването и отишъл в пустинята, за да
дири своя духовен баща Варлаам. Старецът и юношата
започнали да се подвизават заедно. След блажената кончина
на преподобния Варлаам, свети Иоасаф продължил
пустинническия си подвиг в същата пещера още 35 години
и след като достигнал шейсетгодишна възраст, и той се
представил пред Господа. Като научил за кончината на св.
Иоасаф, цар Варахий, когото Иоасаф поставил за свой
приемник на престола, намерил в пещерата нетленните и
благоухаещи мощи на двамата подвижници, пренесъл ги в
своето отечество и ги погребал в храма, въздигнат в чест на
преподобния царевич Иоасаф [ЖС 2003–2004: 288-309].
Този агиографски разказ открива изненадващо
множество общи места с романа на Достоевски. Тук са: 1)

заблудите на юношата (в житието „царевич” – при
Достоевски с „княжеска” фамилия); 2) лутанията му в
търсенето на истината и множеството изкушения (в житието
за Иоасаф се казва: „душата на светията, овладявана от
противоположни мисли, започна да се колебае между
доброто и злото, твърдостта на решението да запази
девството започна да отслабва, а волята и разумът сякаш се
размекнаха” ЖС 2003–2004: 303; или: „много напасти
понесе той от дявола, който го нападаше, смущавайки ума
му с различни помисли” – пак там: 307; срв. почти точното
съответствие с думите на Аркадий: „отбелязвам всички тия
подробности, за да покажа колко неустойчива е била още
способността ми да разбирам злото и доброто” – 281,
защото „зли духове бяха завладели сънищата ми” – 385); 3)
възможността за избор между двама бащи – земен и
духовен (в житието – между Авенир и Варлаам, в романа –
между Версилов и Макар); 4) откриването на истинското
благообразие в поученията на стареца подвижник (в
житието – проповедта на стареца Варлаам към юношата
Иоасаф, че „златото често бива причина за грях, и затова
ние не го държим у себе си” – ЖС 2003–2004: 294; срв. у
Достоевски думите на стареца Макар към юношата
Аркадий: „да се живее без Бога, е същинска мъка”; „и да
отхвърли Бога, на идол ще се поклони – на дървени било, на
златни или мислени” – 355; че „парите са наполовина бог –
огромно изкушение; па още и жената” – 365); 5)
оздравяването чрез скъпоценния камък на вярата – Христос
(срв. думите на Иоасаф: „ето го този безценен камък… в
сърцето ми влезе сладостната светлина и веднага изчезна
тежкото покривало на мъката, който дърго време
покриваше душата ми” – ЖС 2003–2004: 293; срв. с думите
на Аркадий: „цялата ми душа сякаш радостно потръпна и
сякаш нова светлина проникна в сърцето ми… тогава
оздравях… в тази именно светла надежда вярвам и сега” –

341) и още много други. Общите за житието и романа
духовни топоси подсказват, че Достоевски е познавал
основно това агиографско съчинение10, затова и допускаме,
че житието на Варлаам и Иоасаф е основен източник за
много от ситуационните моменти в духовната фабула на
„Юноша”.
Както стана ясно, според нашите хронологически
измервания, на 20 срещу 21 ноември [326-327] юношата
изпада в безсъзнателно, почти утробно безпомощно
състояние, което носи дълбока подтекстова семантика. На
този
ден
православният
календар
отбелязва
Предпразненството, а и самия празник Въведение
Богородично, символичния ден на християнското
семейство. Безсъзнанието продължава девет дни, след тях
четири дена юношата е в съзнание, но на легло. За тези
общо 13 дни обаче не се говори нищо конкретно, поради
което е невъзможно те да се разглеждат в пряко
съответствие с църковния календар. Така че на практика
непосредствено след 21 ноември (Въведение Богородично)
действието се възобновява на 2 декември, когато се случва
сцената, която се явява кулминационен център в духовната
композиция на творбата и ознаменува края на „случайното”
и възраждането на християнскато семейство. Това е
срещата на Аркадий с неговия „духовен” баща Макар.
Цялото действие в романа сякаш е устремено към тази
централна сцена (в която завесата, скриваща истината, се
вдига пред духовния поглед на юношата). Можем да кажем,
че духът на посланието и самото повествование преди и
след нея никога няма да бъдат същите. Сцената е следната.
Основанията за такова допускане са повече от достатъчни – вж. напр.
многобройните явни или скрити позовавания на житиеписни творби и
на съчинения на св. Отци в черновите само към романа „Юноша”
[Достоевский 1972–1990, т. 16: 17, 139, 143, 232, 342, 403, 488, 420]; вж.
още [Нейчев 2001: 295–299, бел. 27].
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Като дочува от другата стая Иисусовата молитва, изречена
от Макар - „Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй
нас”, юношата разказва: „С лекота, каквато не бях допускал
за себе си (понеже си въобразявах досега, че съм абсолютно
безсилен), спуснах нозе от леглото,… навлякох сивия халат
от агнешка кожа… и отидох в предишната мамина стая”
[333]. И тук Аркадий се среща с над седемдесетгодишния
беловлас и достолепен старец, истинското въплъщение на
„древната Света Рус” [Достоевский 1972–1990, т. 16: 128],
на „православния християнин” [пак там: 242] – символа на
липсващото у представителите на случайното семейство
истинско „благообразие” [341].
Но все пак трябва да се има предвид, че това събитие,
макар и духовно близко с празника Въведение, се случва на
2 декември. На този ден православният календар отбелязва
две знаменателни жития, които са свързани с юношата
Аркадий и по-конкретно с неговата символична смърт
(безсъзнателно състояние) и възкресение (нов живот). Това
е денят на св. Пророк Аввакум, който горчиво оплаква
духовната смърт на своя избран народ, но и „предвещава”
не само неговото, но и всеобщото човешко обновление за
нов живот чрез Христовото Възкресение [вж. ЖС 1906: 3540]. В този смисъл е сходно и житието на преподобния
Атанасий Печорски, който, след като провел свят и
богоугоден живот като инок в Печорската обител, умира и
по причина на някакво забавяне лежи два дена непогребан.
Когато два дена по-късно братята му идват да го погребат,
го виждат възкръснал, след което преподобният Атанасии
се подвизавал още дванадесет години в своята пещера [пак
там: 42-44].
След 2 декември болестта се завръща и Аркадий
отново потъва в болестно безсъзнателно състояние за още
три дена. Действието окончателно се възобновява на една
твърде показателна дата: 6 декември – празника на великия

чудотворец св. Николай, епископ Мирликийски. Текстът на
„Юноша” разкрива на различни нива близост както с името
на светеца, така и с неговото житие. Например, едва ли е
случаен фактът, че „плътният, мощен камбанен звън”, екнал
в ушите на юношата след моментната загуба на съзнание и
последвалото сънуване на най-трогателното видение, когато
майка му го завела за причестяване в селската църква „и
под купола бе прелетяло гълъбче”, носи името „Св.
Николай” [316]. Това че осъзнатото изтръгване от лапите на
смъртта и от „душата на паяка” [360], настъпва именно на 6
декември, намира опора и в две от чудесата на св. Николай
Мирликийски. Първото е следното: В отсъствие на св.
Николай, управителя на град Мир, Евстатий, осъжда на
смърт трима невинни мъже. Като научава за тази
несправедливост, светията се завръща в града точно в
момента на екзекуцията и с „кротка ярост” изтръгва меча от
ръцете на палача и освобождава осъдените: „Избавените от
смъртното наказание мъже, неочаквано възвърнати от
близката смърт към живота, проливали горещи сълзи и
изпускали радостни вопли, а целият събрал се там народ,
въздал благодарност на своя светител” [ЖС 1906: 190-191].
Второто чудо е подобно: Във Фригия се вдигнал метеж и
царят на Византия изпраща няколко воеводи да го потушат.
Те се справят със задачата, но управителят Евлавий,
подкупен от завистливи хора, наклеветява воеводите пред
царя, че готвят заговор. Невинните воеводи били хвърлени в
тъмница и осъдени на смърт. В нощта преди екзекуцията
един от тях се сеща да въздаде молитва за помощ към свети
Николай. Великият угодник Божий се явил насън на царя и
му разкрил истината, като същевременно го заплашил, че
ако не освободи осъдените, ще вдигне метеж, подобно на
този във Фригия, в който самият цар ще намери смъртта си.
Царят послушал светията, покаял се за своята необмислена
постъпка и веднага освободил воеводите, които въздали

слава и поклонение на великия архиерей Николай [пак там:
192-195]. Тази гранична ситуация, при която човек като по
чудо е изтръгнат от лапите на смъртта и е дарен с нов
живот, е художествено претворена и в романа „Юноша” 11.
На следващия ден от развитието на сюжета (7
декември) горната асоциация смърт–живот се утвърждава
от Минеите и чрез още едно чудо, но вече взето от
Житието на свети Амвросий, епископ Медиолански.
Веднъж св. Амвросий живял известно време във Флоренция
в дома на някакъв благочестив мъж, който имал малолетен
син, измъчван от нечестив дух. Божият угодник изцелил
отрока с молитва и възлагане на ръце. Но след няколко дни
детето умряло. В отсъствие на св. Амвросий майка му го
положила в постелите на светеца. Когато се завърнал в
стаята си и видял умрялото дете в леглото си, св. Амвросий
затворил вратата след себе си и започнал да се моли, след
което се приближил до постелите, наклонил се над отрока и
дъхнал над него. Детето възкръснало и Амвросий го предал
живо на майка му [вж. ЖС 1906: 229] 12. Не на последно
място трябва да отбележим, че на този ден от развитието на
сюжета в „Юноша”, умира боголюбивият и кротък старец
В случая се поражда и друга аналогия – с биографията на самия
писател, когато Достоевски с другите петрашевци е осъден на смърт и
на 22 декември 1849 г., миг преди разстрела, неочаквано за тях се
получава рескриптът на император Николай І за помилване [вж.
Летопись 1993: 174-175]. Решението, което по чудесен начин изтръгва
осъдените от смъртта към живота, очевидно асоциира свети Николай с
неговия едноименник руския император Николай І.
12
На този ден се отбелязва още паметта на: новгородския чудотворец,
преподобния Нил Столобенски, св. мъченик Атинодор и преподобния
Павел Послушник [вж. ЖС 1906: 234-241], чиито жития, в една или
друга степен, разкриват борбата на светията срещу прелюбодеянието,
алчността, злобата (които грехове отново започват да се прокрадват в
неукрепналата душа на юношата), но и показват твърдостта на светеца и
намекват за възможните бъдещи духовни победи на Аркадий.
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Макар, духовният баща на Аркадий, т. е. умира старецът, но
се ражда за нов живот юношата.
На 8 декември църковният календар почита паметта
на преподбния Патапий; шест от 70-те апостоли; 300 св.
мъченици, пострадали от арианите в Африка [ЖС 1906: 242252]. За връзката на този минеен цикъл с духовния сюжет на
„Юноша” можем да кажем, че светостта на подвига,
апостолството и мъченичеството в името на вярата са в
обратна зависимост и открита опозиция на гордите подвизи,
апостолското проповедничество на атеистичния „златен
век” и „мъченичеството” на единствения европеец
Версилов, земния баща на Аркадий [срв. 457].
На 9 декември, с погребението на Макар [478], с
рожденния ден на София, майката на Аркадий [479], с
четенето на евангелист Лука [479], както и с
приближаването на празника Рождество, текстът на
„Юноша” е във все по-голям метафоричен синхрон с
минейните жития, защото отново се подема основната за
романа тема за християнското семейство. На този ден
православието отбелязва Зачатието на света Богородица
от нейната майка света Анна, както и Паметта на св.
пророчица Анна, майката на пророк Самуил. И в двете
жития се говори за възсъздаване на семейната пълнота, чрез
дългоочакваното и изстрадано зачатие – предвестник на
главното Зачатие и Раждане на Спасителя [вж. ЖС 1906:
253–259], както и алюзия за преодоляването на случайното
семейство, чрез бъдещото духовно съзряване на Аркадий.
Последното денонощие от развитието на сюжета – 10
декември, разкрива опорни точки с текста на Минеите найвече по отношение на бащата Версилов и по-конкретно с
неговия духовен провал – безуспешните му опити да се
излекува от „раздвоението” и колебанието между
безверието и вярата (срв. дори само унищожаването на
Макаровата икона от Версилов или комично-ироничните му

опити да спазва Великия Пост – 525). Символично този
сюжет се повтаря и в трите минейни текста за 10 декември:
Страданията на св. мъченици Мина, Ергомен и Евграф;
Паметта на св. Гемел; и Паметта на преп. Тома
Дефуркин. И в трите сказания се разкриват безуспешните
опити на св. Мина, Ергомен и Евграф да обърнат в
христовата вяра закостенелия в езичеството цар Максимин,
както и на преп. Гемел да обърне в покаяние император
Юлиан Отстъпник или на преп. Тома Дефуркин да прекъсне
отшелничеството си, за да разсее „недоумението” на
гръцкия цар Лъв VІ [вж. ЖС 1906: 263-292].
Действието в романа приключва около 11–12 часа на
11 декември. И тук линията на разказа намира знаменателни
съответствия с Минеите – житията на преп. Даниил
Стълпник и преп. Лука Стълпник [ЖС 1906: 293-320; 328329]. От една страна, подвигът на стълпничеството като
върховно стъпало на християнската саможертва в името на
чистотата и вярата, е в обратна зависимост с подвига на
страстта и себелюбието, демонстриращи се в трагикомично
звучащите думи на Версилов към Катерина: „Мисля, че
стига само това да можеше да ви привлече, бих стоял
някъде тридесет години като стълпник на един крак...”
[490]. Така в романа „Юноша” авторитетната иначе светска
линия на земния баща, царствения аристократ Версилов,
окончателно се преломява. Но от друга страна, тези
стълпнически жития (особено това на преп. Даниил)
духовно-метафорично
подсказват
различния
от
„версиловския” път, по който ще поеме юношата Аркадий в
търсенето на подвига, смирената святост и благообразието,
подсказано впрочем и от еднаквата образност в житието и
романа. Маже да се допусне, че мотивът за прелетелият
под купола в храма над главата на юношата гълъб [316] и
„прелетелият над главата гълъб”, указващ къде да се устрои
стълбът, на който като в храм ще служи преп. Даниил [срв.

ЖС 1906: 304], е заимстван от Достоевски именно от това
житие.
Така датите 19 септември и 15 ноември в „Юноша” се
явяват своеобразни отправни хронологични топоси, след
които поредицата от дните на „скрития” сюжетен календар
намират повече или по-малко ясни съответствия с дните на
празничния църковен календар и тази органична симбиоза
между художествен и сакрален текст, превръщат романа на
Достоевски в нещо повече от светски „записки” –
превръщат го в осветено от традицията съвременно житие.
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КОЛЕДНИЯТ РАЗКАЗ КАТО
ИДЕОЛОГИЧЕСКО ПОСЛАНИЕ.
„ЗВЕРЬ” НА Н. С. ЛЕСКОВ И
АЛЕКСАНДЪР ІІІ
Денка Кръстева (Шуменски университет „Епископ
Константин Преславски”)
Резюме: Утопическое содержание рождественского рассказа
соотносится с инвариантым содержанием календарного праздника
Рождество Христово, с ритмическим обновлением сакрального времени
рождения Спасителя и надежды, с верой в торжество добра.
Методология Нового историзма дает возможность реконструировать
соизмеримость между текстом рождественского рассказа
и
синхронным контекстом (политическим, идеологическим), в котором
жанр оказывается „востребованным”. Как пример рождественского
рассказа, который метафоризирует контекст начального сурового
правления Александра ІІІ и как идеологическое послание о милосердии,
адресованное властителю, рассматривается рождественский рассказ
„Зверь” Н. С. Лескова.
Ключевые слова: рождественский рассказ, Рождество Христово,
новый историзм, идеологический контекст, Александр ІІІ, Н. Лесков

Системното проучване на коледния разказ в руската
литература наложи твърденията, че този жанр е „кратка
утопия за добро и милосърдие” и че се активизира през
периоди на утопични очаквания [Душечкина 1995]. Това
предполага възможности утопичният разказ да се съотнася с
инвариантното съдържание на календарния празник
Рождество Христово/Коледа, с ритмично обновяващото се
сакрално време на раждането на Спасителя и на надеждите
за по-добър свят, както и да се разкрива „историчността” на
текста и „текстуалността” на съвременната на него история,
за която този текст е представителен. Разкриването на
историчността на текста в духа на новоисторическата
методология предполага реконструктивистко търсене на

съизмеримост между коледния/рождественския разказ и
синхронен контекст (политически, идеологически), в който
този жанр е „извикан”. Такъв подход съдържа възможността
да разкрие календарния разказ като метафора на
синхронния политически контекст или като идеологическо
послание, адресирано към този контекст. Скритото
сравнение като основа на метафоричен пренос между текст
и контекст се проявява с особена активност в системата на
мисленето на Романтизма и на романтическата естетика,
предполагаща ориентация към народната култура, към
религиозната идея, както и четене на художествения текст
„по аналогия”.
Намерението на настоящата статия е да конкретизира
възможността за анализ на историчността на този тип текст
с наблюдения над разказа „Зверь” на Н. С. Лесков, посветен
на преображението на безпощадния властелин, получил
урок за обич и привързаност от дивия звяр и от слугата си.
Текст и контекст. Работата на Лесков над разказа и
неговата публикация съвпадат с началното управление на
Александър ІІІ и с месеците след неговата коронация,
отлагана в течение на две години и състояла се едва през
пролетта на 1883 година. Известно е, че под натиска на
страха от покушения след убийството на Александър ІІ на 1
март 1881 година младият цар предприема мерки, целящи
да ограничат либералния дух на предшестващото
управление на Царя-Освободител.
Екзекуцията на цареубийците през април 1881 г. и
суровият полицейски режим, парализиращ Петербург,
чертаят образа на безпощадна власт. Стабилизиране на
представите за нея бележи едно от първите действия на
Александър ІІІ - наложената забрана върху конституцията,
подготвена от Лорис-Меликов, която Александър ІІ е
предстояло да подпише (по ирония на съдбата!) в деня на
покушението срещу него. В условията на нихилистичен

смут и анархизъм вместо Конституция на 29 април 1881 г
новият император подписва Манифест „За непоколебимост
на самодържавието” [Шмурло 2008 (1922): 523].
Идеята за абсолютната власт на монарха е
манифестирана като курс на вътрешна политика с акцент
върху съсловното разделение на обществото като
инструмент за неговото подчинение. Александър ІІІ
демонстрира подкрепата си за дворянско-помешчическото
съсловие с отмяна през май 1882 г. на свикването на Земски
събор за обсъждане на въпроса за оземляване на
освободените от крепостничество селяни. Наред с това са
показателни символически манифестации на паралелна идея
за включване на селското съсловие в структурата на
монархията.
Наложената в коронационните текстове
представа за царя-богатир програмира поведението на
владетеля - олицетворение на народа. Тази идея е
демонстрирана в организирането на среща с областни
старейшини в деня на коронацията през 1883 г.,
благословена от духовната власт, и е означена във външния
вид на Александър ІІІ: той е първият владетел с брада от
времето на Петър І насетне [Уортман 2004, т. 2: 314-316].
Последователността от споменатите знаци за
вътрешна политика прави очевидна реставрацията на
триадата „Самодържавие – Православие – Народност”,
официално декларирана през 30-те години на ХІХ век в
контекста на романтическата и националистична идеология
при Николай І, и припомня стереотипния образ на царя първи помешчик на имението Русия, също потърсил
подкрепата на дворянството след декабристкия смут в
началото на 30-те години. Царедворецът А. Мосолов в
спомените си отбелязва, че
личните симпатии на
Александър ІІІ го сближават не с баща му Александър ІІ, а с
дядо му Николай І, а в този смисъл и с възраждането на
политиката на „затворената държава” и управлението й с

демонстрация на сила на абсолютната власт [Мосолов
1938:5].
Като се има предвид, че Лесков е един от малцината
автори,
които Александър ІІІ чете, ще изкажем
предположението, че в разгледания контекст разказът
„Зверь” е изграден като диалог със синхронни официални
представи за упражняване на неограничена безпощадна
власт от Царя-Отец и като опит да се представи
алтернативна програма на управление с добро и
милосърдие, адресирана до новия владетел. Ще се опитаме
да набележим възможностите за сравнение между разказа
на Лесков и представения политически контекст от 18811883 г.
Симптоматична е връзката между заглавието на
разказа на Лесков и популярната в разнообразни среди
„зверообразна” представа за новия император. Александър
ІІІ от малък е известен в дворцовото обкръжение с
прозвищата „бычок”, „бык” [Уортман 2004, т. 2: 230-231],
„бульдожка” [Витте 1923].
За активна циркулация на зверообразната метафора
за Владетеля, особено в радикализираните кръгове,
свидетелстват синхронните определения на Царя – „дикий
зверь”, на двореца – „бърлога” [Вольная русская поэзия, т.
ІІ:360, 439]. Визуализация на този стереотип е паметникът –
конна статуя на Александър ІІІ, открит в Санкт-Петербург
през 1909 г., твърде бързо получил прозвището
„Плашилото”.
В контекста на разразил се обществен скандал около
„тежката фигура на царя-конник върху гробовиден
пиедестал” коментарът на скулптора Паоло Трубецкой ...я
изобразил одно животное на другом... [Синдаловский
1994:79], очевидно акумулира широкосподеляни представи
за Александър ІІІ като Звяр. Те са потвърдени и от
синхронното определение за „слонообразната фигура” на

Царя в материали за историята на неговото управление,
издадени през 1907 г:
Боже, если подумать, что только одна <…>
слонообразная фигура могла давить в течение полутора
десятков лет сто двадцать миллионов русского народа...
[Колосов 1909:65].
Поетика на текста и конструиране на
идеологическото послание
Може да се отбележи съизмеримост между
представата
за
Владетеля-Звяр,
демонстрирал
непреклонност в началото на своето управление, с
описанието на суровия и безпощаден помешчик – владетел
на имението на страха – в разказа на Лесков:
В обычаях дома было, что там никогда и никому
никакая вина не прощалась. Это было правило, которое
никогда не изменялось, не только для человека, но даже и
для зверя или для какого-нибудь мелкого животного. Дядя
не хотел знать милосердия и не любил его, ибо почитал его
за слабость. Неуклонная строгость казалась ему выше
всякого снисхождения. Оттого в доме и во всех обширных
деревнях, принадлежавших этому богатому помещику,
всегда царила безотрадная унылость, которую с людьми
разделяли и звери [Лесков 1981, т. 4: 19].
За изграждането на образа на властника са
съществени интертекстуалните връзки с идеите на
Романтизма за силата на злото, за двумирието в съчетание
със знаци на интереса към Изтока от епохата на
Просвещението.
Уводното описание на замъка на суровия помешчик с
Еолова арфа е пряка препратка към романтическата
символика в поезията на Жуковски и към защитаваната от
него идеология на самодържавието при Николай І. Тук
избраната тълкувателна линия на текста припомня образа
на Николай І като цар-помешчик, конструиран от самия

него [Уортман 2004, т. І]. Тя припомня и Павел І –
владетеля със замъците, в частност, Гатчина, където
Александър ІІІ се преселва, преследван от страхове от
покушение
[Шмурло
2008:528].
Тези
значения
допълнително се подчертават с изразителни детайли:
тънката и здрава сопа (палка) „от натурална кавказка
череша” в ръцете на помешчика припомня прозвището
Николай Палкин и кавказката кампания на този владетел.
Зловещата тишина в замъка, гневната подозрителност на
неговия владетел като детайли в разказа могат да се
възприемат като преки цитати и на литературноисторически разказ за предшестващата епоха на
политическия страх в Николаева Русия и като художествен
образ на опитите за възвръщането й от Александър ІІІ.
Моделът на източния деспотизъм, строгостта на съсловните
прегради и иерархия като инструмент за опазването на
абсолютна власт непряко е припомнен чрез препратка към
баладата на Жуковски „Еолова арфа”, към нейната образна
система и сюжет: суровият владетел цар Ордал погубва
любовта между дъщеря му Минвана и изпратения в
изгнание и погубен беден певец.
Лесков цитира романтическата символика на
Еоловата арфа като глас от отвъдното и я развива с интерес
към ирационалното и демоничното, за да очертае
владението на страха и неговия господар:
Когда ветер пробегал по струнам этого
своевольного инструмента, струны эти издавали сколько
неожиданные, столько же часто странные звуки,
переходившие от тихого густого рокота в беспокойные
нестройные стоны и неистовый гул, как будто сквозь них
пролетал целый сонм, пораженный страхом, гонимых
духов. В доме все не любили эту арфу и думали, что она
говорит что-то такое здешнему грозному господину и он
не смеет ей возражать, но оттого становится еще

немилосерднее и жесточе... Было несомненно примечено,
что если ночью срывается буря и арфа на башне гудит
так, что звуки долетают через пруды и парки в деревню,
то барин в эту ночь не спит и наутро встает мрачный и
суровый и отдает какое-нибудь жестокое приказание,
приводившее в трепет сердца всех его многочисленных
рабов [Лесков 1981, т. 4: 19].
Утопията за преображението на царството на страха
и на безпощадната власт Лесков изгражда чрез
метафоричния сюжет за укротяването на звяра.
В изследователската литература център на анализа на
разказа е рождественското чудо на преображението на злия
помешчик, силата на свещеното слово, свързано с образа на
свещеника, както и с детските молитви за милост за
провинената мечка. В тази връзка се откроява новозаветната
топика за съвършения свят на доброто, милърдието и
умиротвореността, зададен от епиграфа И звери внимаху
святое слово [Кучерская 2008].
Редом с християнската топика в текста присъства
неанализиран досега пласт от представи, свързани с
актуализация на утопията на Просвещението за социална
хармония, постижима с възпитание на чувствата, с
добродетелна милосърдна власт и с преобразяващата сила
на
любовта
и
равенството.
Вграждането
на
просветителската метафора в рождественската утопия за
идеално общество и човешко съвършенство изисква
специално внимание.
За очертаване на просветителската линия на
символизация на идеологически представи е съществена
образната група на звероподобния властимащ, мечката и
крепостния селянин Ферапонт. Тя придобива смисъла на
точен цитат на устойчивото атрибутиране на руската
държава като „руска мечка” от ХVІІІ век насетне
[Хрусталев 2011:137]: в придобилата популярност

европейска просветителска метафора за варварска Русиямечка, например, в представите на Лайбниц за русите като
„покръстени мечки”, на Фридрих ІІ за сибирските вълци и
мечки, на Фридрих Велики за московските мечки [Лазари,
Рябов 2007].
Разказът акцентира политическия смисъл на
представите за човешкото звероподобие с централната
връзка „господар – роб”, допълнително подчертана с името
Ферапонт и неговото значение „слуга” (гр.).
Укротяването на звяра като смислов център на
разказа се разкрива в пряко и в преносно значение.
Сюжетните ходове, свързани с трикратното провинение на
мечката, извеждането й от ямата на наказанието, звярът с
греда в лапата и нейния размах, заплашващ помешчиците,
пристигнали да се забавляват в навечерието на Рождество с
наказанието-отстрел, формира асоциативен фон, върху
който се очертава политическата метафора на преследвана
за наказание провинена Русия.
Мотивът за укротяването не със сила, а с любов
придобива смисъла на акцентирано идеологическо
послание. Още повече, че суровият властелин превръща
борбата на чувствата на привързания към мечката селянин
Ферапонт в предмет на забавление, като му отрежда ролята
да бъде стрелец по звяра. Укротяването на мечката от
Ферапонт и отказът му да стреля в дивия звяр се превръща в
демонстрация на побеждаващата сила на милосърдието и
любовта, зададена като етически урок, и придобива смисъла
на възпитание на чувствата на суровия господар.
Съществено е, че тази добродетел, в съответствие с
авторския код на Лесков, определен от народнорелигиозната култура, е почерпана от народния етичен
идеал. Тя е в основата на двукратното повторение на мотива
за укротяването на звяра - руската мечка/държавата-звяр,

както и за укротяването и преображението на нейния
звероподобен деспот.
Наред с народния етичен идеал за покоряващата сила
на доброто в текста са налице основания за извличане на
просветителски идеологически представи за укротяване на
деспота, идентифициран с варварския Изток. Става дума за
семантична връзка между такива детайли в повествованието
като Волтеровото кресло на безпощадния помешчик, взел в
ръка „тънка, но здрава пръчка от натурална кавказка
череша”, персийския килим пред коледната елха и
французина-камериер
Жюстин.
Сливането
на
просветителски и християнски представи в разказа за
любовта като преобразяваща сила достига своята
кулминация в детските молитви за милост и пощада към
виновния звяр и в словото на свещеника за обичащото
сърце като рождественски дар. Тези ходове на разказа
конкретизират идеологическата утопична програма за
идеално общество, преодоляло омразата на разделението и
политическия страх със силата на милосърдието.
В контекста на религиозно-утопичните възгледи на
Лесков източници на идеалното общество са потърсени в
народния модел на света. Конструираният от писателя текст
е съизмерим с идеологическата програма за единение на
господаря с неговите поданици. Основен акцент в текста е
мотивът за преображението на звяра.
Метаморфозата на деспота в утопията е подготвена
от любовта на Звяра (мечката и Ферапонт).
Преображението е означено в плача на властелина-звяр, в
изтърваната и ненужна сопа, които придобиват
метафоричен смисъл. За постигане на преображението в
сюжета на разказа е значимо единството „владетел свещеник – селянин”. То е съизмеримо с политическите
демонстрации на Александър ІІІ в деня на коронацията.

Правомерността на преки политически асоциации в
разказа е подкрепена от нежеланието на селянина, получил
свобода от помешчика, да напусне неговия дом.
Благодарю и никуда не пойду <…> За вашу милость
я хочу вам вольной волей служить честней, чем за страх
поневоле [Лесков 1981, т.4: 36].
Подмяната на французина Жюстин с Укротителя на
Звяра - Руския Селянин Ферапонт - може да се разчете като
художествен образ на подкрепа на националистичните
тенденции в политиката на Александър ІІІ за ограничаване
на външното влияние и за активното търсене на единение на
самодържеца със селското съсловие. Наред с това означава
промените в разбирането за източниците на добродетелност
на властта: европейският политически стереотип отстъпва
място на руските извори.
Предложените наблюдения позволяват да се твърди,
че коледният разказ варира характерната за творчеството на
Лесков утопична легенда [Горелов 1988:264] и я
конкретизира като мечта-утопия за общество без
антагонизми и за човешко съвършенство. В годината на
коронацията на Александър ІІІ, обявил програма за
непоколебимост на абсолютната власт в единение на
монарха с различни съсловия, рождественският разказ
придобива смисъла на идеологическо послание за социална
хармония и мир, отменящи царството на суровия страх с
утвърждаване на добродетели от народно-религиозния и от
просветителския етичен модел - великодушие и
милосърдие.
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ПОЕТИ И СЕЗОНИ
Румяна Eвтимова (СУ „Св. Климент Охридски“)
POETS AND SEASONS
Rumyana Evtimova
Abstract: The text explores the presence of the seasons in the works of the
classics of Russian poetry of the twentieth century: A. Ahmatova,
M.Tsvetaeva and B. Pasternak. Both well-known and lesser-known poems are
analysed and their genres include poetic impressions and poems-dedications.
The text evolves around the semantic halo of August interpreted by these
poets as "imperial month," and month of "celebrations and deaths."
Intertextual analysis is also proposed as one of the possible approaches to
reading the quoted poems.

Календарът е свидетелство, че от древността до днес
човекът следи с внимание идващото и отминаващо време,
осмисляйки го чрез промените в собствения си живот и тези
на природата.
Календарът брои дните и месеците, назовава ги и
така подрежда миналото и дава по-ясен контур на бъдещето.
Още от древни времена желанието времето да се
впрегне и да се представи чрез думи и цифри се е въплътило
в одухотворените образи на месеците, в семантизирането на
имената им, запазени и до днес в някои от славянските
езици.1
Народните ритуали и обичаи постоянно са се
съобразявали със смяната на сезоните, създадени са били
легенди,
песни
и
приказки,
представящи
персонифицираните образи на месеците и тяхната роля в
човешкия живот. От друга страна – циклите в човешкия път
Така е в полския, чешкия, украинския, белоруския и др.
езици.

1

от раждането до смъртта са се осмисляли чрез аналози с
природата и кръговрата на годишните времена.
Художествената литература поема и следва
традициите на митологията и фолклора и превръща
хронотопа във фундаментална категория на поетиката.
Дните, месеците и годините се въвеждат като самостойни
персонажи или необходим контекст за поетическия или
прозаичен сюжет, или картина, като формират жанровата
специфика, както е например при „лирическото отклонение“
или пейзажната лирика: примерите са безброй...
Този текст се интересува от взаимодействията между
поети и сезони в руската поезия от ХХ век. Присъствието на
дни, месеци, годишни времена е популярно както за
поезията от ХІХ в., така и за нейната наследница от
следващото столетие. Примерите, с които текстът работи и
илюстрира анализите, са от класически представители на
руската лирика, с тази уговорка, че встрани са оставени
христоматийните образци от т.нар. „пейзажна лирика“.
Картините със слово, особено когато са създадени от перото
на големи майстори, имат важна роля за жанра, но
интересът на изследването се насочва към осмислянето на
взаимодействието между човека и сезоните.
Многократно изследвана и анализирана тема в
руската поезия е тази за месец август, който е откроен в
поетическия календар на много творци. Конкретен подтик
подредбата на дадения текст да започне именно от него, е
антологията „Август“ 2 (2009 г.), в която са събрани 37
стихотворения, създадени през периода на Сребърния век,
та до началото на настоящото столетие. В нея са издирени
стихотворения от И. Аненски и Вяч. Иванов, от В. Брюсов и
К. Балмонт, от А. Ахматова, Б. Пастернак и М. Цветаева, от
Б. Окуджава, Б. Ахмадулина и Й. Бродски, а така също от
2

http://ilyadom.russ.ru/dit 4 floor 2/dit 4 library/20090801ant.aug.html. [29.09.2012].

млади поети, носители на награди от конкурса „Илья –
премия“.
В опоетизирането на август доминира мотивът за
границата, осмислен от различни аспекти. Август за Русия е
последният месец на лятото, когато след топлината и уюта
започва разпадът, донесен от есента. Така го възприема К.
Балмонт. В неговото стихотворение това е времето на
отминаващата мимолетна красота. Той е „нежен и спокоен“,
но след него неизбежно настъпват раздялата и сбогуването.
М. Цветаева нарушава, както й приляга, традиционно
възприетата семантика на август. През февруари 1917 г.,
насред зимни и революционни вихри, тя написва своята
импресия „Август“, в която гласът на лирическата
разказвачка е изпълнен с копнежа по топлина, слънце и
любов:
Август – астры
Август – звезды,
Август – грозди
Винограда и рябины,
Ржавой – август!
Полновесным, благосклонным
Яблоком своим имперским,
Как дитя, играешь, август.
Как ладонью гладишь сердце
Именем своим имперским:
Август! - Серце!
Месяц поздних поцелуев,
Поздних роз и молний поздних!
Ливней звездных Август! - Месяц
Ливней звездных!
[Цветаева 1988:86]

Като че ли зимната скованост е повлияла на
особената „каталожност“ (М. Гаспаров) на безглаголния
стих, където двата единствени глагола са „играя“ и
„милвам“, поместени във втората строфа. Анафората от
първата строфа е успоредила три характеристики на август,
направени от „астрите“, „звездите“ и „гроздовете“. Август
се визуализира чрез цветята, пресъздаващи пъстротата на
лятото и звездите – универсален символ на високото
пространство, но тук и знак за неговата видимост, чрез
излъчваната от тях светлина. Земната наблюдателка влиза в
контакт с небосвода, изтръгвайки се от непроницаемия
зимен мрак. Тази импресия е възстановила спомена за
август и чрез вкусови асоциации. Натежалите гроздове на
лозите и офиките, в които лятото е вляло своята топлина и
се е осъществило, са поели соковете на живота. Така
поетесата свързва земно и небесно, като въображението я
води към царственото „име“ на месеца, от когото очаква
благосклонна ласка. В диалога на лирическия глас с месеца
избраник прозвучава непрекършеното самочувствие на
осъзналата се като достойна да изпита „имперското
помилване“ поетеса.
С усета си да почувства звученето на всяка дума
Цветаева постига емоционалното напрежение на стиха. Тя е
представила август с неговата наелектризирана от мълниите
на любовта атмосфера. В третата строфа е повторена
стилистичната фигура „звездни порои“, чрез която изказът
получава ново динамично ускорение и се оформя нов
паралелизъм с „късните целувки“. Така се осъществява
сливането на човека с природата, неговото издигане над
земното. Лирическата говорителка е медиаторът, който чрез
емоционалния си възторг достига екстаза на това единение. 3
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3. Стихотворението „Август“ на М. Цветаева е

Няколко години по-късно – през 1924 г., под южното
небе на Испания Ф. Г. Лорка написва своето стихотворение
„Август“:
Август
Персики и цукаты
и в медовой росе покос.
Входит солнце в янтарь заката
Словно косточка в абрикос.
И смеется тайком початок
Смехом желтым, как летный зной.
Сново август.
И детям сладок
смуглый хляб со спелой луной.
[Лорка 2012]
Двете стихотворения са съзвучни в своята
чувствителност. Интертекстуалната връзка се осъществява
благодарение на показания вкус към живота. М. Цветаева и
Ф. Г. Лорка са постигнали омаята на лятото, като преплитат
предметно и абстрактно, за да разкажат своите поетически
приказки.
анализирано задълбочено от Д. Чавдарова в нейната статия
„Семантиката на август в руската поезия на ХХ век“
[Чавдарова 2012:66-81]. Когато започнах да пиша моя текст
и до представянето му на Международната научна
конференция „Календарът в литературата“, проведена през
м. октомври 2012 г., не познавах изследването на проф.
д.ф.н. Д. Чавдарова. Тогава тя любезно ми го предостави.
Мисля, че статията ми ще влезе в творчески диалог със
„Семантиката на август в руската поезия от ХХ век“.

В историята на Русия август е и време на драматични
събития, и това е пресъздадено от поетите. А. Ахматова е
посветила няколко стихотворения на свои преживявания
през месец август в различни години от живота си. Във вече
цитираната антология „Август“ е включено едноименното й
стихотворение, написано през 1957 г. То е своеобразна
равносметка на трудния житейски път. Поетическата
конотация на август са „празници и смърти“, с които
лирическата героиня го свързва. За А. Ахматова този месец
е съдбоносен и за Русия, и за нея самата, и за нейните
близки.
Първата световна война започва за Русия на 19 юли
1914 г. Месецът на първото осъзнаване на онова, което се е
случило на хората и страната, е август. 4 Една година след
началото на войната, през 1915 г., Ахматова написва
стихотворението „Тот август...“ [Ахматова 1987:165].
*
*
*
Тот август, как желтое пламя
Пробившееся сквозь дым,
Тот август поднялся над нами,
как огненный серафим.
Поетическата образност на това стихотворение е
белязана от тривиални сравнения. „Жълтият пламък“ е в
контекста на цветовата символика от ранния период на
творчеството на Ахматова. Например в христоматийно
известното „Песня последней встречи“ метафората „Только
в спальне горели свечи / Равнодушно – желтым огнем“
[Ахматова 1987:28] внушава усещането, че лирическата
героиня изживява душевен смут и предчувствие за разпад.
В „Тот август...“ връзката между жълтия пламък и
И Ал. Солженицин озаглавява първата книга на своята
декалогия „Красное колесо“ „Август четырнадцатого“.
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август носи подобна асоциация, но семантиката на този
месец се допълва и от второто сравнение „огнен серафим“.
Така „огънят“ и „ангелът“ се свързват, за да подчертаят не
само страшната разрушителност, но и светостта на войната.
А. Ахматова посвещава стихотворението на своя
брат, но се отстранява от личните преживявания, търсейки
обобщението чрез тържествената интонация. Лирически
протагонисти са „воинът“ и „девата“, те се самооценяват
във величието на момента. Обещана е жертва в името на
високия дълг:
И брат мне сказал: „Настали
Для меня великие дни.“
„Тот август...“ звучи патетично и неприсъщо
високопарно за лирическия тон у А. Ахматова. Шест години
по-късно поетесата ще преживее един от най-трагичните
моменти в живота си. През осмия месец на 1921 г. умира
Ал. Блок и е разстрелян Н. Гумильов. На тези събития,
както по-късно и на смъртта на М. Цветаева, която се
самоубива на 31 август 1941 г., Ахматова ще откликне със
стихотворения, които ще бъдат последователно представени
в този текст.
Явно Ахматова възприема август като белязан с
дълбок трагизъм, както и го е определила в
стихотворението-равносметка от 1957 г. На смъртта на Ал.
Блок, към когото изпитва истински пиетет, Ахматова
посвещава стихотворението „А Смоленская нынче
именинница“, написано още на 10.08.1921 г. В него
лирическата говорителка
си възвръща умението да
постигне интонацията на високия трагизъм, без обаче да
звучи патетично. Изкусното стихостроене се дължи на
умело намерения верен интонационен регистър – поетесата
следва звученето на фолклорната жалейка, като я преплита с

православната заупокойна молитва. Гласът на оплаквачките
(формата настойчиво подчертава лирическото „ние“) се
извисява над земното, за да отвори света на стихотворението
към безпределните (толкова по руски безгранични)
простори на скръбта. Ахматова постига проникновено
изразителността
на
народната
обредност,
като
същевременно оставя в текста да проникне и атмосферата
на православния църковен канон:
Синий ладан над травою стелется
И струится пенье панахидное.
Не печальное нынче, а светлое
И приводят румяные вдовушки
На кладбище мальчик и девочек.
Поглядеть на могилы отцовские.
А кладбище – роща соловьиная,
От сиянья солнечнего замерло.
Принесли мы Смоленской заступнице,
Принесли Пресвятой Богородице
На руках во гробе серебряном
Наше солнце в муке погасшее
Александра лебедя чистого.
[Ахматова 2012]
Мъртвият поет е в озарението на своята слава.
Церемонията е тържествена, извършва се святото тайнство
на представянето пред застъпницата на Русия – Смоленската
Света Богородица. В жалейката на Ахматова се осъществява
оригинално подтекстов диалог с Ал. Блок, благодарение на
вплетените в стиха реалии, характерни за неговата поетика.
Същностна в стихотворението е ролята на
светлината: панахидното пеене е „светло“, гласовете са
просветлени, защото е дошъл краят на земните мъки и се
преминава към вечен покой. Авторката пресъздава

озарението, което за нея е излъчвал винаги поетът кумир.
Още през 1914 г. тя му посвещава стихотворението „Я
пришла к поэту в гости...“, където е сравнила своя
„мълчалив домакин“ с „малиновото слънце“:
И малиновое солнце
Над лохматым сизым дымом...
Как хозяин молчаливый
Ясно смотрит на меня!
[Ахматова 1987:75]
Асоциациите на поетесата са свързани с една от найразпространените характеристики на Ал. Блок, проявени
особено в символистичното му творчество – неговия копнеж
по светлината, надеждата да получи просветление, да бъде
озарен от висшия промисъл за съвършенство. Тези
същностни белези на светоусещането на Блок се
илюстрират дори само от заглавията на негови творби и
сборници. Например, подготвяйки се за посвещаването в
новите идеи на символизма, Блок събира предишните си
стихотворения под заглавието „Ante lucem”, т.е. „преди
светлината”, прояснила впоследствие неговия път. В
светлинната и цветовата символика поетът открива
експресивните изразни средства и за него семантичен ореол
имат думи и образи като „огън“, „светлина“, „заря“, „вечно
горящата Къпина“, и т.н. Блок създава лирически герой,
пребиваващ в екстатичните състояния на предчувствието,
както е в популярното сред съвременниците му
стихотворение „Весь горизонт в огне...“
В своята жалейка А. Ахматова е използвала
метафората „гробището – горица славеева, замряло пред
сиянието слънчево“. В тази метафора епитетът „славеева“
носи асоциацията за поемата на Ал. Блок „Соловьиный сад“
(1915). В изследванията, посветени на тази поема,
анализаторите не са единодушни, когато се опитват да

разтълкуват смисъла, вложен от Блок в образа на
„славеевата градина“. Сред съвременниците му обаче с
особена популярност се е ползвал прикаченият му „етикет“:
„Певецът на славеевата градина“. 5
Ахматова като че ли си припомня за него, когато
отвежда героя в мястото на вечния покой. Друг важен
семантичен знак поставя епитетът „сребърен“. През
страшната 1941 г. намиращата се през първите месеци на
войната все още в Ленинград Ахматова пише своята „Поэма
без героя“, като уточнява под Въведението „август 1941-ва
(въздушна тревога)“. Отново месецът е белязан с военен
грохот. В дните на изпитание поетесата хладнокръвно се
потапя в миналото:
И серебрянный месяц ярко
Над серебрянным веком стыл.
[Ахматова, 2013]
В годините на съветското литературознание
определението „сребърен“ за времето на руския модернизъм
изобщо не се използва, това време е потънало в забрава.
Ахматова обаче умело използва този широко разпространен
в поетиката най-вече на символистите епитет, за да
представи студените отблясъци от трагичното и
невъзвратимо минало. Изкристализиралото вече възприятие
за изгубените години се въплъщава в благородния, но и
хладен блясък на среброто. Още преди двадесет години тя
вече е използвала символиката му, за да положи своя герой,
както в приказките, в „сребърен ковчег“...
Принесли Пресвятой Богородице
на руках во гробе серебряном.
Вж. Мемоарите на К. Чуковски. „Криптичесские расказы”
[Чуковски 2013].
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*
*
*
„Угасналото слънце“ от следващия стих настойчиво
създава алюзията, че поетесата свързва името на
Александър Блок с неговия велик предшественик. Ликът на
„Златния век“ Александър Пушкин е наричан още от своите
съвременници „Солнце России“. В първото известие за
смъртта на Ал. С. Пушкин от 30.01.1837 г. приятелят на
поета Вл. Одоевски е написал развълнувано: „Солнце нашей
поэзии закатилось! Пушкин скончался...“ [Одоевски 2013].
Несъмнено А. Ахматова осъзнава мястото на Блок в
руската поезия като продължител на класическата традиция.
Остро критична към своите съвременници, 6 авторката е
убедена в мощта на неговия талант.
Тя подсилва внушението за всеобща скръб по поета,
като се обръща към похватите на народното творчество и
сравнява героя с „лебед чист“. С този финален стих тя
запечатва образа му в паметта, която се предава от предци
на наследници.
Само шест дни след като е оплакала Блок, А.
Ахматова пише ново стихотворение - „Не бывать тебе в
живых“. Записвайки едно болезнено предчувствие 7 , тя го е
фиксирала по време и място „16.08.1921 (във вагона)“. Като
изтръгнат вик прозвучава октавата:
Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать.
Нейните „Записные книжки“, изпълнени с хапливи и
нелицеприятни оценки за поети и писатели, са запазили
непоколебимото й убеждение, че Ал. Блок „е първият и
несравнимият руски талант“. Цитира се по Лекманов, О.
[Лекманов 2013].
7
Авторът на статията е запознат със споровете, водени по
повод написаната от А. Ахматова дата, но няма да ги
обсъжда в този текст.
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Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.
Горькую обновушку
Другу шила я.
Любит, любит кровушку
Руская земля.
[Ахматова 1987:161]
Лирическата героиня е получила страшно видение:
едно безименно изранено тяло е предадено на руската земя.
Извършило се е поредното жертвоприношение. Ахматова
запазва анонимността на лирическия герой, но нейните
съвременници разбират, че „приятелят“ е посмъртна маска
на Н. Гумильов, разстрелян на 25 август 1921 г.
Интонацията на октавата отново търси съзвучие с
жалейката. Умалителното име „кръвчица“, както и
повтореният глагол „обичам“ успоредява стилистиката на
стиха до фолклорния образец.
Третият августовски скръбен повод за А. Ахматова е
кончината на М. Цветаева. Едно закъсняло посвещение
прозвучава с 20-годишно закъснение в стихотворението
„Нас четверо (Комаровские наброски)“ от цикъла „Венок
мертвым“, написано през 1961 г. А. Ахматова изписва
имената на трима от участниците в квартета, за който няма
да се умори да пише впоследствие Й. Бродски, когато
споменава своите избраници от руската поезия на ХХ век.
Като използва цитати от стихотворения на О. Манделщам,
Б. Пастернак и М. Цветаева, А. Ахматова се приобщава към
тях в заглавието. Към двамата поети, чийто талант високо
цени, авторката прибавя най-после и „Марина“:
Двух? А еще у восточной стены,
В зарослях крепкой малины,
Темная, свежая ветвь бузины...
Это – письмо от Марины.
[Ахматова 1987:247]

Едва ли оригиналната и нестандартна в своя
поетичен изказ Цветаева би била поласкана от римната
двойка, в която е включено нейното име. Банална и
опростена е римата „малина-Марина“, но жестът остава. В
годините, когато стиховете на Цветаева са все още под
негласно запрещение в строгата й родина8, Анна Ахматова
възкресява името й, прибавя „свежа чепка бъз“ към „венеца
за мъртвите“, който е изплела. 9
Пастернак замисля своето стихотворение в памет на
М. Цветаева през военния студен февруари на 1942 г. 10 и
лирическите паралели с природата съвсем не са знойни и
августовски.
Стихотворението, посветено на месеца, чието
поетическо изображение се проследяваше дотук, Пастернак
„подарява“ на героя си Юра Живаго и го включва в
последната, седемнайста част на романа. Тези „стихове към
романа“ се публикуват дори тогава, когато той е под
строгата забрана на съветската цензура. Това добре познато
на читатели и изследователи стихотворение „Август“ няма
да бъде включено в настоящия текст.
В поезията на Б. Пастернак по-често рисуваният
сезон е зимата. Дори да се доверим само на заглавията от
съдържанието на такива презентиращи поезията на
Именно през 1961 г. в Русия се появяват за първи път след
години мълчание книги със стиховете на М. Цветаева.
9
Това посвещение се анализира от изследователя Р.
Тименчик, който работи със сгрешен цитат, където римата
„малина-Марина“ се е загубила. Вж. [Тименчик 2004] Р.
Тименчик е обърнал повече внимание на „чепката бъз“,
свързвайки я със стихотворението „Бузина“ на М. Цветаева.
10
Историята на написването на стихотворението вж. в
статията на В. Чиркина „О стихотворении Б. Пастернака
„Памяти М. Цветаевой“ [Чиркина 2010].
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Пастернак стихосбирки като: „Начальная пора“, „Поверх
барьеров“, „Сестра моя – жизнь“, „Второе рождение“, ще
получим убедителни доказателства: „Февраль. Достать
чернил и плакать!..“, „Зима“, „Зимняя ночь“, „Зимнее небо“,
„Метель“, „Январь 1919 года“, „Зимнее утро (Пять
стихотворений)“ и т.н.
Това е времето, когато лирическият герой може да
„чуе“ в тишината на смълчания, застинал в „ужаса на студа“
живот, „вечната самота“. Дали това е още ранното
стихотворение „Февраль. Достать чернил и плакать“ от 1912
г., където лирическият „аз” е признал „Слагаются стихи
навзрыд“ („Стиховете се пишат с ридание“) или „Никого не
будет в доме“ от 1931 г., когато той е убеден, че:
И опять зачертит иней
И опять завертит мной
Прошлогоднее уныние.
[Пастернак 1989:404]
читателят проследява едно непроменящо се състояние на
самоизолираност в тъгата.
Дори в любовния разказ “Зимняя ночь“ - един от
всепризнатите шедьоври на Пастернак – тази самота остава.
Тя е предначертана от нереалните сенки, които обаче са повидими от лирическите пронагонисти и същевременно
мимолетни като топящия се восък на свещта, който „капе
като сълзи“, за да изчезне неизбежно сред зимната виелица:
И все терялось в снежной мгле,
Седой и белой...
[Пастернак 1990:527]
Сред този характерен за поезията на Пастернак
тематичен
пласт
„летните“
стихотворения
звучат
спорадично. Струва си да се отбележи знаковото заглавие на
един цикъл от пет стихотворения в сборника „Темы и
вариации“, който търси асоциации с класиката. „Сон в

летнюю ночь“ на Пастернак обаче съвсем не звучи комично.
Внимателното преброждане из посочените по-горе
стихосбирки помогна да се открие едно споменаване на
месец август, направено в творбата „Пока мы по Кавказу
лазаем...“. Това е първият стих, с който започва
поетическият текст, написан през 1931 г. и включен в
сборника „Второе рождение“. Лирическият аз отмерва
времето на действието чрез анафората на трикратно
подчертаното наречие „докато“. Преплетена е формата на
първо лице множествено число „ние“ с тази на аз – изказа:
Пока мы по Кавказу лазаем
И в задыхающейся раме
Кура ползет атакой газовою
К Арагве, сдавленной горами,
И в августовский свод из мрамора,
Как обезглавленных гортани,
Заносят яблоки адамовы
Казненных замков очертанья,

подсказываешь,

Пока я голову заламываю,
Следя как шеи укреплений
Плывут по синеве сиреневой
И тонут в бездне поколений,
Пока сменяя рощи вязовые,
Курчавится лесная мелочь,
Что шепчешь ты, что

мне

Кавказ, Кавказ, о что мне делать!
[Пастернак 1989:410]
Двата последни стиха са ключът към странната
възприемчивост на лирическия аз, въплътил видяното в
иреални, почти сюрреалистични образи. Към 1931 г.
Пастернак отдавна е дал достатъчно поетически
доказателства, че се е отърсил от футуризма, но тук той

буквално шокира с асоциативността си. Руините на стари
„екзекутирани замъци“ са „обезглавени гръкляни, извисили
своите адамови ябълки”, а лирическият аз „ще си прекърши
врата, следейки как шиите на укрепленията отплуват в
люляковата синева“. И целият този призрачен пейзаж се
привижда на лирическия аз „под августовския мраморен
свод“.
Къде е гордият Казбек на Пушкин и Лермонтов, къде
са фотографските описания на природните красоти,
препоръчителни за литературата от края на 20-те и началото
на 30-те години на миналия век в променилата се
идеологически родина на Б. Пастернак? Неслучайно
пролетарската критика посреща неодобрително цялата
стихосбирка „Второе рождение“. 11 Разкритият в третата и
четвъртата строфи на стихотворението душевен смут на
лирическия субект е провокирал този необичаен подход към
природата. В иреалната студенина на заобикалящото се е
отразил драматизмът на личното изживяване, когато героят
е осъзнал сложността на битието:
Я брошен в жизнь, в потоке дней
Катящую потоки рода.
И мне кроить свою трудней
Чем резать ножницами воду.
От изповедния монолог героят преминава пак към
диалога, но вече не с планината, а с невидима събеседница,
която явно е причината за травматичните му състояния. От
сюрреалистично стихотворението се превръща в любовно
признание, което намира умиротворено успокоение във
философското откритие: „дори реките не разделя на
Вж. коментарите към стихосбирката в т. 1 на
Пастернаковото „Собрание сочинений в 5-и тт.“ М., Худ.
литература, 1989, с. 717.
11

съществуването цялостната тъкан“.
Пастернак успява да създаде сложна поетическа
творба, в която са преплетени няколко смислови нива. В
неговата поезия природата не се представя самоцелно, а е
дълбоко свързана с човека. Такава е и връзката между
хората и времето – историческо, астрономическо, а и това на
годишния кръговрат.
Текстът се вгледа именно в тази връзка, представена
в поезията на майсторите от ХХ век.
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«ПОЧЕРНЕЛЫХ ДУБОВ КАЛЕНДАРЬ...»:
КАЛЕНДАРНОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ В
ПОЭМАХ ВЛАДИМИРА ДЕРЖАВИНА
Игорь Лощилов (Новосибирск)
«THE CALENDAR OF BLACKENED OAK TREES…»:
CALENDAR AND HISTORICAL TIME IN VLADIMIR DERZHAVIN’S
POEMS
Igor Loshchilov (Novosibirsk)

Abstract: Vladimir V. Derzhavin (1908 – 1975) is nowadays better
known as translator than poet. Two of his large poems were written and
published in the 1930s. The article is devoted to the interaction of historical
and calendar time in Derzhavin's poems and the influence of the poetics of A.
S. Pushkin’s great poem «Autumn (Excerpt)» (1833).

...И книгу февраля с застежкой золотой
Листает влажный снег, дыханья осторожней…
Владимир Державин. Первоначальное накопление
(1934)
В статье, посвященной стихотворению Пушкина
«Осень (Отрывок)» (1833), Ю. Н. Чумаков писал: «Вместе
взятые картины времен года в “Осени” создают образ
времени, который несомненно имеет объективный характер.
Но распределение, следование времен года одно за другим,
их “композиция” – все совершенно субъективно. За осенью
следует весна, за весной – зима, затем лето и снова осень. К

тому же изображено время, идущее вспять. Описав круг,
оно возвращается в исходную точку, но та же осень теперь
не та. Теперь осень, вобрав в себя опыт всей прошлой
жизни,
всех
прожитых
времен
года,
приходит
обогащенной» [Чумаков 1972: 37].
В книге «Поэзия и судьба» В. С. Непомнящий
воспроизводит композицию стихотворения в виде «двух
дуг, в совокупности составляющих полный круг», и
отмечает: «Время: а) Годовой круг из двенадцати точек
(месяцев); б) Циферблат, размеченный “против часовой
стрелки” (такой бывает в солнечных часах)» [Непомнящий
1987: 426-427]. И далее поясняет: «Разумеется, уподобление
годовому кругу – не эмпирическое. Поэт бывает поэтом не
по житейским причинам, а тогда, когда его слуха касается
божественный глагол; все остальное – подготовка к таким
моментам. В “Осени” такой момент – осень; все остальное
служит подготовкой к нему. Поэтому все остальные
времена года перечислены не в натуральной календарной
последовательности, а перемешаны (осень – весна – зима –
лето – осень) – в том порядке, который нужен для
повествования.
Годовое
время,
таким
образом,
присутствует, но не в эмпирически календарном, а в
символическом, направленном порядке».
С известной долей условности можно сказать, что
объективное время – время календаря, мира природы
(растительной жизни) и церковных праздников –
присутствует в стихотворении Пушкина на уровне
формальной организации текста: двенадцати месяцам года
соответствуют двенадцать пронумерованных римскими
цифрами октав, написанных шестистопным ямбом. На
уровне «содержания» царит субъективное время, время
памяти и опыта жизни внутри годового цикла.
«Стихотворение двухчастно, его двенадцать октав дважды
группируются по шесть. <...> Можно заметить и

переклички, и переосмысления, и контрасты между обеими
частями. Однако двухчастность, как часто бывает у
Пушкина, не навязчива, спрятана глубоко в структурном
типе, исподволь уравновешивая композицию и придавая
теме фугообразное движение. <…> [О]пираясь на этот
устойчивый фундамент, содержание “Осени” растет весьма
прихотливо <…> Движение темы все время меняет
направление» [Чумаков 1972: 39-40]. К «прихотям»
субъективного переживания и оценки времени следует
отнести и отмеченный Ю. Н. Чумаковым «фамильярный
контакт с временами года»: “ох, лето красное!”, “жаль
зимы-старухи” и т. д.» [Чумаков 1972: 37].
Основным предметом и материалом этой статьи
является, однако, не шедевр поэзии Пушкина, а два
значительно менее известных произведения, написанных
строфой пушкинской «Осени»1.
Обращения русских поэтов к александрийской октаве
до «Осени» – спорадичны: «случайное стихотворение»
[Гаспаров 1984: 155] И. Ф. Богдановича «Понеже» (1761),
однострофное «К Музе» В. К. Кюхельбекера (1819). После
Пушкина поэты обращались к ней неоднократно 2; один из
таких случаев в поэзии XX столетия представляется нам
особенным.
Мы имеем в виду два грандиозные по замыслу, объему
и «поэтической технике» сочинения, относящиеся к
О других, не связанных с календарем, аспектах в соотношении
державинских поэм и их пушкинского источника см. в работах автора:
(Лощилов 2012 А; Лощилов 2012 Б; Лощилов 2012 В).
1

Ср., например, однострофные стихотворения «Октава»
(1841), «Гомеру» (1843) и «Palazzo» (8 октав; 1847), А. Н.
Майкова, «Бальные грезы» (12 строф; 1856) Н. Ф. Щербины,
«Октавы (Из Горгано)» Н. М. Минского (7 строф, из которых
одна, «пустая», обозначена отточиями; 1888).
2

середине советских 1930-х годов: «Первоначальное
накопление» (68 октав) и «Северную поэму» (72 октавы с
большой вставкой, написанной белым пятистопником)
Владимира Державина.
Обе поэмы, безусловно, связаны с политической
конъюнктурой; в одном случае это опыт поэтического
переложения трудов основоположников марксизма об
«эпохе первоначального накопления капитала», в другом –
героика покорения Севера; близкая параллель – два
стихотворения Николая Заболоцкого, «Север» (1936) и
«Седов» (1937), и «эпопея» Сельвинского «Челюскиниана»
(1933–1937), впоследствии переработанная автором в роман
«Арктика» (1960). Советская литературная критика, однако,
не приняла метод Державина, несмотря на несомненную
ориентацию поэта на социальный заказ, будь то опыт
поэтического переложения трудов классика марксизма 3 или
героика освоения Арктики [см. Франк 2011].
Когда в 1967 году в предисловии к русскому изданию
классической поэмы Абдурахмана Джами К. С. Айни назвал
Державина «известным поэтом» (Айни 1967), – это
выглядело более чем странным.
К середине шестидесятых годов Владимир Васильевич
Державин (1908 – 1975) был хорошо известен как мастер
художественного перевода (насколько переводчик может
быть известен за пределами цехового круга коллег), но о его
3

Ср. «оправдание» Горьким стихотворения М. А. Тарловского,
начинавшегося строками «По свидетельству “Капитала” / (В первом
томе, в пятой главе), / Новый дом возникает сначала / В человеческой
голове» (Тарловский М. (Техника) × (Чутье) // Красная Новь. 1031. № 7.
С. 95): «Следует сказать, что слабость этой дидактической рацеи
слишком очевидна и отметить ее – нетрудно. Но никто не отметил того
факта, что одна из ценнейших идей основоположника истинно
революционной философии стала достоянием поэзии» (Горький А. М.
Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 26. С. 180).

оригинальном поэтическом творчестве помнили немногие.
Между тем, есть свидетельства, что стихи Державина
высоко ценили не только Горький, Фадеев и Луговской, но
и Мандельштам, Волошин, Ахматова, Пастернак… Павел
Антокольский писал: «Державин был известен как
переводчик с самых разных языков мира, а между тем, он,
как говорится, поэт Божьей милостью!» (Антокольский
1978: 6)
Наследие Державина-переводчика огромно по объему
и охвату языков и культур; наибольшую известность
получили его переводы с языков Востока (Омар Хайям,
Хафиз, Хакани, Навои, Низами, Фирдоуси, Саади) и
переводы национальных эпосов народов СССР («Давид
Сасунский», «Раушан», «Калевипоэг», «Лачплесис»,
«Нюргун Боотур Стремительный») [см. Державин 1978 и
1986].
Владимир Васильевич Державин родился 1 (14)
ноября 1908 года в уездном городе Нерехта Костромской
губернии, в семье земского врача и сельской учительницы.
Детство поэта прошло в Кологриве, в доме бабушки Е. В.
Пановой, среди книг, доставшихся по наследству от дяди,
нижегородского издателя и библиофила, народника А. В.
Попова (1865 – 1903). «Богатая библиотека его была
перевезена в кологривский дом Евдокии Васильевны
Пановой и стала настоящим университетом для внука
Володи» [Коптяева 1983: 231]. К ранним годам относится
общение с известным художником (учеником Репина),
писателем и «народным мыслителем» Е. В. Честняковым
(1874 – 1961), жившим и работавшим в деревне Шаблово
под Кологривом. Вероятно, именно в эти годы был заложен
тот своеобразный культурный фундамент, который отличал
Державина от множества литераторов его поколения.
В одном из поздних автобиографических набросков
Державин, вспоминая ранние годы, писал: «<…>“лекции”

(живые увлекательные рассказы деда о древней истории
(Эллада, Персия, Ахемениды, Диадохи, Аршаниды, Рим) –
Геродот, Плутарх; Книги – Витрувий (в связи с интересом к
истории искусств) <…> и бесконечное чтение [(из-за
болезни в детстве)], бесконечное количество источников,
книг (названия которых я не вспомню), [выздоровление,
школа], занятия музыкой, живописью и писанием стихов» 4.
Колоритная личность деда поэта, предприимчивого и
образованного крестьянина Семена Ивановича Державина
[см. Масленников 2011], как и обаяние Ефима Честнякова,
по всей видимости, сыграли определяющую роль в
формировании личности будущего поэта, художника и
переводчика. В поздних набросках автобиографической
поэмы Державин отобразил воспоминания об атмосфере,
окружавшей ранние годы его жизни:
…И свет любви сыновней и дочерней.
И дед – в табачном облаке седом,
Как патриарх [библейский] шутливый за столом.
И колокол, сзывающий к вечерне,
И небо – к ночи влажное до черни,
И старый наш прохладный, тихий дом,
И темь, и шелест сумрачного сада,
И в бабушкиной комнате – лампада (АС).
С 12-ти лет Державин учился в Костромской
художественной студии; в 1925 году он едет в столицу и
учится в знаменитом ВХУТЕМАСе 5; среди его наставников
Текст приводится по автографу из личного архива А. Б.
Слонимера (Москва), котором автор, пользуясь случаем, выражает
признательность. В дальнейшем при цитировании этого источника в
скобках указывается: АС.
5
Подавая в августе 1925 г. документы для поступления во
ВХУТЕМАС, Державин писал в графе о дате рождения: 1 ноября 1907 г.
4

в живописи называют имена Р. Фалька, А. Древина и П.
Кончаловского. Полного курса обучения Державин, однако,
не прошел. Согласно данным протокола № 3 от 16 ноября
1928 года, будущий поэт был «уволен» из ВХУТЕМАСа за
«малоуспешность»6. Какие жизненные обстоятельства стоят
за этой записью – пока остается неизвестным.
В 1928 году показывает свои стихи Горькому, во
время его первого приезда в СССР; прочитав стихи
Державина, Горький сказал: «Это явление, как поэт»
(Осипов 1983: 31) 7.
В августе 1926 года (вместе с С. В. Шервинским) и в
октябре 1929-го Державин посещает Коктебель. Среди
немногих событий 1929 года, отмеченных Волошиным два
года спустя в предельно краткой, «пунктирной»
автобиографической канве, – «Пребывание поэта
В состав его личного дела входит удостоверение, выданное 19 июля
1925 года сельсоветом Марьинского района Тетеринской волости
Нерехтского уезда Костромской губернии. Документ удостоверяет, что
В. В. Державин «родился 1907 года ноября 1-го дня. Основание выдачи
удостоверения: выписка из метрики Костромской Епархии
Кологривского уезда Архангельской церкви от 1910 года 20 дня за № 67
со подписью и приложением печати» (Личное дело Державина В. В. [№
32] // РГАЛИ [Москва]. Ф. 681 [ВХУТЕМАС]. Оп. 1. Ед. хр. 730).
Объяснить разночтение в указании даты рождения будущего поэта
(1907/1908) отчасти помогают строки неоконченного позднего
стихотворения: «Во Вхутемас в ту осень поступив, / Прибавя в паспорте
себе два года…» (АС).
6
РГАЛИ. Ф. 681. Оп. 1. Ед. Хр. 730.
7
О встрече Державина с Горьким в 1928 г. см.: (Лесс 1964: 170171). Поэт подарил Горькому свою работу: «Данте и Вергилий в аду.
Иллюстрация к “Божественной комедии” Данте. Песнь III.
“Равнодушные”. [1930-е годы]. Б., тушь, гуашь, белила. 98, 2 × 77, 6 – №
501. На изображении: В. Державин. Поступление 1937 г. Дар Н. А.
Пешковой» (Художественные материалы Музея А. М. Горького:
Описание / отв. ред. Л. П. Быковцева, Л.Н. Иокар. М., 1986. С. 278). См.
подробнее в работе автора: [Лощилов 2013].

Державина» (Купченко 2007: 448 8). 19 июня 1931 года
Волошин показывал Е. Я. Архиппову подаренный ему
«рисунок на библейскую тему Вл. Державина» [Купченко
2007: 493].
К началу 1930-х относится важный и неоднозначный
эпизод биографии Державина – жизнь и работа среди
обитателей Болшевской Трудовой коммуны ОГПУ им. Г.Г.
Ягоды, куда молодой поэт, не имевший жилья в Москве,
отправился (или был отправлен) по рекомендации Горького.
В 1931–1936 годы Державин принимает участие в
культурной жизни этого своеобразного пенитенциарнопедагогического учреждения. В личном деле члена Союза
писателей СССР Державина В. В. этот период не получил
никакого отражения 9.
Происхождение
двух
больших
поэм
–
«Первоначального накопления» (1934) и «Северной поэмы»
(1935) – связано именно с этим, болшевским периодом в
жизни автора.
С 1934 года в журналах (в первую очередь, в
«Знамени» и в «Красной Нови») начинают печататься
стихотворения
Державина
и
фрагменты
поэмы
«Первоначальное накопление»; одна из этих публикаций
вызвала резкую (и опасную) характеристику, прозвучавшую
в выступлении С. Кирсанова на I Всесоюзном Съезде
Знакомство с Волошиным было, однако, омрачено рано
проявившейся у Державина склонностью к спиртному. 22 октября
Шервинский просил Волошина оказать на него «благотворное
влияние»: «…хочет удрать из Коктебеля, не придя в себя» (Там же. С.
444). В первой половине ноября Волошин в несохранившемся письме
жаловался Шервинскому, «на поведение В. В. Державина» и сетовал,
«что не был предупрежден о “трудности” этого человека» (С. 445). 22
ноября Шервинский писал в Коктебель из Москвы: «…смущен, что В.
В. Державин “вел себя неподобающим образом”. Устроили его в
психиатрическую лечебницу» (Там же).
9
РГАЛИ. Ф. 631 (СП СССР). Оп. 39. Ед. Хр. 1838. Л. 10 (об.)-12.
8

Советских Писателей: «В “Красной Нови” я прочел
стихотворение, написанное уже не пятистопным, а
“тяжелостопным” ямбом. <…> Фамилия этого поэта –
Державин. Но это не тот Державин. Этот и сейчас живет.
Сходство фамилий вовсе не обязывает писать, как
Державин XVIII столетия»10.
Тем не менее, через два года – и снова благодаря
покровительству Горького – в издательстве «Советский
писатель» вышла книга, названная с вызывающей
скромностью: «Стихотворения». Книга, включившая
одиннадцать поэтических текстов (три из которых следует
считать поэмами), оказалась единственной прижизненной
книгой Державина [Державин 1936 11]. Последняя из
известных нам журнальных публикаций относится к 1940
году [Державин 1940]; в последующие годы, вплоть до
конца жизни (поэт умер от рака 5 октября 1975 года),
Державин
печатался
исключительно
в
качестве
переводчика. На сайте «Век перевода» о поэте говорится:
«Как человек Державин был очень изолирован от коллег по
цеху»12.

Первый Всесоюзный Съезд Советских писателей.
Стенографический отчет. М., 1934. С. 525–526. Этой же публикации
уделил основательное место в обзоре Д. Мирский: (Мирский 1935;
Святополк-Мирский, 2002: 188–189. В рецензии на сборник «Молодая
Москва» (М., 1937), где была перепечатана поэма «Снеговая корчага»
(1929), Е.Ф. Усиевич писала, что в «более поздних стихах безраздельно
царит формалистическая мертвенность, под которой едва можно
разглядеть блестки подлинного дарования <…> Державин рано избрал
свой путь, и путь ложный» [Усиевич 1937: 3; Усиевич 1939: 228].
11
Далее при цитировании этого издания номера страниц
указываются в скобках после цитаты, без указания источника.
12
[Витковский Е.В.] Владимир Державин (1908 – 1975) // Режим
доступа
в
Сети:
URL:
[http://www.vekperevoda.com/1900/vderzhavin.htm].
10

В некоторых источниках говорится, что Горький
устроил Державина в Трудкоммунну, спасая от возможных
преследований; в некоторых – с целью обеспечить
талантливому молодому поэту и художнику, не имевшему
«где преклонить главу» в Москве, место для жизни.
Политрук коммуны Василий Назаров так передает
слова заместителя управляющего Сергея Богословского
(события относятся к 1931 году: речь идет о первых часах
пребывания поэта в Болшево): «Постарайтесь устроить
получше Державина. Он не будет помехой в вашей работе.
Он не нуждается в воспитании, как другие воспитанники
коммуны. Но помогать вам в воспитательной работе будет»
[Назаров 1996: 6] 13.

В двух выпусках болшевского «альманаха бывших
беспризорников и правонарушителей» «Вчера и сегодня» (1931 и 1933)
имя Державина не встречается; можно предположить, что его участие в
этом горьковском проекте «перевоспитания искусством слова» связано
с редактированием или литературной обработкой. Кроме альманаха,
известно о существовании «ежемесячного журнала Первой
Трудкоммуны ОГПУ» «За Коммуну» (№ 1–3 – машинопись,
размноженная на ротаторе, № 4/5, 6 и 7 – типографские). Об участии
Державина в «культурной жизни» коммуны свидетельствуют два шаржа
(«Парад актива» и «Писатель А. Толстой в коммуне»), которые были
напечатаны в: Болшевцы: Очерки по истории Болшевской им. Г.Г.
Ягоды Трудкоммуны НКВД / под ред. М. Горького, К. Горбунова, М.
Лузгина. М., 1936. [Илл. между] С. 257–258. Имена изображенных
персон (исключая забытую мемуаристом фамилию повара фабрикикухни) раскрыты в: [Назаров 1996: 7]. Еще два шаржа («Справедливый
протест» и изображение бывшего князя А. С. Чагадаева с оркестром
коммунаров), со ссылкой на фонд Архива историко-краеведческого
музея г. Королева Московской обл. см.: [Гладыш 2004: 95 и 147]. См.
также: [Балакин 1994: 102–104]. В этом же издании опубликован
документ о художественной жизни коммуны, где содержится
характеристика Державина, который обучал коммунаров основам
изобразительного искусства (с. 110–111).
13

В книге С. Д. Гладыш, посвященной Болшевской
Трудкоммуне, воспроизведено (со ссылкой на Центральный
архив ФСБ России) письмо А. А. Фадеева к бывшему
начальнику
учреждения
–
Матвею
Самойловичу
Погребинскому (1895 – 1937; покончил с собой в связи с
«падением» Ягоды), в то время (письмо датировано 11 июня
1934 года) занимавшему ключевые посты в НКВД
Горьковского края. В письме, в частности, говорится:
«Хочется порадовать тебя тем, что твои труды по
воспитанию Державина и Ивановского не пропали даром.
Совсем
недавно
Державин
закончил
поэму
“Первоначальное накопление” и стих. “Родина”. Общее
мнение – и мое, и Луговского – что эти вещи стоят на очень
высоком художественном и идейном уровне. Можно
сказать прямо, что они не хуже произведений наших поэтов
первого ранга. Мы эти вещи обязательно напечатаем либо в
“Кр. Нови”, либо в “Знамени”. <…> Я это пишу тебе еще и
к тому, чтобы в той или иной мере дать об этом знать
руководству “Коммуны”. Думаю, что если к ребятам
отнесутся внимательно и в дальнейшем будут их беречь, то
мы будем иметь двух незаурядных писателей, тем более,
что оба проявляют исключительное упорство в работе над
своими произведениями, которому могут позавидовать
многие наши литераторы» [Гладыш 2004: 91].
В воспоминаниях сына Погребинского, Нинела
Матвеевича, о встречах с Фадеевым Державин прямо назван
– «…болшевский коммунар, молодой писатель из бывших
правонарушителей» [Погребинский 1981:120].
Объяснить и прокомментировать эти противоречия
пока представляется невозможным из-за недостатка
достоверных, документально подтверждаемых сведений.
Нарушил ли Державин закон, а если нарушил, то какой
именно – нам пока неизвестно. Так или иначе, важно
учесть, что кроме собственно художественной задачи, у

автора поэмы была прагматическая: предъявить власти
свидетельство об успешном перевоспитании трудом
(Державин работал в коммуне на затяжной машине в
обувном
цехе)
или
идеологической
«перековке».
Предвосхищая опыт позднего Заболоцкого, Державин
совместил решение сложной художественной задачи с
созданием «мандата» об идеологической благонадежности,
своего рода «охранной грамоты».
Метафорически мы вправе, кажется, уподобить
создание
текста
поэмы
вышиванию
по
канве:
перевоспитываться
(или
делать
вид,
что
перевоспитываешься) можно, например, вышивая узор
крестиком. В нашем случае «канва» – двояка.
Одна связана с учением классиков марксизма (уместно
вспомнить, например, о намерении Сергея Эйзенштейна
экранизировать «Капитал» Маркса или о легендарном
замысле Игоря Терентьева – положить в основу спектакля
«Анна Каренина» не роман Толстого, а статьи Ленина о
Толстом), другая – с уникальным образом прочитанным
шедевром поэзии Пушкина, создавшим основу для сложной
версификационной «вязи» младшего поэта. Обе поэмы
развертывают сюжет плавания и образ корабля, восходящие
к финалу пушкинской «Осени»: «Так дремлет недвижим
корабль в недвижной влаге…» [Пушкин 1977, т. 3: 248]. В.
С. Непомнящий писал, что из годового и суточного циклов
в пушкинской «Осени» «…складывается телеологическое
время, неравное аккуратному, приспособленному к
человеческому рассудку, календарному времени. С
возникновением “корабля” – уже совсем вышедшего из
пределов эмпирики (русская осень, деревня, камелек и пр.)
– в последней строфе время как таковое спрессовывается в
один миг (“Куда ж нам плыть?..”) и – исчезает»
[Непомнящий 1987: 427]. У Державина в этой точке
рождается большое историческое время – время жизни

государств, наций и классов, время великих географических
открытий.
Игровые отношения с источником, основанные на
глубоком
пиетете
перед
«старшим
поэтом»,
устанавливаются, начиная с паратекстовых элементов.
Основной
части
«Первоначального
накопления»
предпослана триада эпиграфов: две большие «ритуальные»
цитаты из «Диалектики природы» Энгельса и две строки из
байроновского «Чайльд-Гарольда» (в переводе С. А.
Ильина); читатель, опознавший источник размера и строфы,
может вспомнить эпиграф, предпосланный пушкинскому
стихотворению: «Чего в мой дремлющий тогда не входит
ум? Державин» – при этом, разумеется, не указываются
инициалы автора цитируемой строки. Читатель вправе на
мгновение усомниться: какой Державин, Гавриил или…
Владимир? Эта игра ставит замысел сочинения, с его
невольной идеологической патетикой, в еле различимые
иронические «кавычки»: Пушкин берет в качестве эпиграфа
строку Державина; Державин – цитаты из Энгельса и
Байрона.
На разных уровнях организации поэтической ткани
Державин демонстрирует, с одной стороны, точное
понимание некоторого конструкта пушкинской строфы, и
способность его воспроизвести; с другой – нарушает
принцип, наглядно показывая читателю, к каким
последствиям приводит такое нарушение.
Из соположения двух поэм вырисовывается
историософская концепция, вдохновленная, вероятно,
чтением книги Энгельса «Диалектика природы»14, но
Текст незавершенного труда, ставший впоследствии
классическим и обязательным в советском образовании, впервые был
издан лишь в 1925 г., в СССР, на языке оригинала и в русском переводе:
Энгельс Ф. Диалектика природы / под. ред. Д. Б. Рязанова // Архив К.
Маркса и Ф. Энгельса. Кн. II. М.–Л., 1925. Известно, что работы,
14

далекая от советской марксистско-ленинской ортодоксии:
молодой класс формирует вокруг себя пространственновременную «скорлупу», на определенном этапе развития
«пробиваемую» мореходами. История «первоначального
накопления» дает повод не только описать ранние стадии
формирования
европейской
буржуазии,
но
и
«панорамировать» эпоху Ренессанса, завершающуюся
открытием Америки. Повествование в «Северной поэме»
(1935) сосредоточено на «пролетарской» стадии: «дыра» в
«скорлупе времен» на этот раз пробивается – при
поддержке «вождя» – в северном направлении.
Предыстория, однако, на этот раз развернута не как история
класса, но как история северного мореходства и
китобойного промысла.
Две поэмы складываются в единый текст из 140 октав,
объединенных задачей практического исследования
пушкинской строфы.
Дело, разумеется, заключается не только и не столько
в
объеме 15.
Поэт
предпринимает
процедуру
авангардистской дешифровки классического текста 16,
извлекая из него неочевидные смыслы и выводя на
поверхность «своего» текста, заложенные в основания
«старшего», но не реализованные в нем возможности.

вошедшие в книгу, произвели сильное впечатление и на Заболоцкого,
были одним из источников его поэзии [Заболоцкий 2003: 226].
15
Впрочем, существен и объем: он позволяет опробовать едва ли
не все мыслимые «точки» пушкинской строфы для словоразделов,
переносов разного типа, пунктуационных знаков, аллитераций и иных
эффектов.
16
«Дешифровка предполагает не продолжение текста или
порождение
его
вариантов,
а
продвижение
вспять
к
текстопорождающей установке, к предтекстовому состоянию…»
[Faryno 1989: 19].

В первую очередь это касается жанра сочинения.
Державин масштабно развертывает сюжет плавания и образ
корабля, возникающие в последних строках пушкинского
стихотворения. Поэмы как бы «растут» из зияющей пустоты
в финале «Осени». Основной текст «Первоначального
накопления» буквально «окольцован» описаниями кораблей
и водных путешествий – первый стих: «Бокастый свой
корабль ведя в Цейлон, с клеймом…» (11); последний: «И
день встает, и в них земля вплывает баркой» (34). «Северная
поэма» описывает «пять иль семь веков» истории водного
пути на Север и завершается патетической строфой LXXII:
Выходим в океан! Срок наступил. Пора.
На шеях плотников сплелись и вздулись вены,
Судостроители, матросы, мастера
Склонились у стола над чертежом вселенной.
Солоноватый дождь приносят вечера
В открытое окно. И лето в черной пене
Листвы, обрызганной пророческим дождем,
Шумя сказаньями, накрыло каждый дом (75).
Основная, «не-корабельная» часть пушкинского
стихотворения, на первый взгляд, почти никак не проявлена
в поэмах Державина. Однако она сполна реализована на
уровне их жанровой природы – обе принадлежат жанру
европейской описательной (дидактико-описательной)
поэмы. В классических формах он воплотился на русской
почве, как известно, лишь в «Тавриде» С. С. Боброва (1798),
«оставшейся первым и единственным в русской литературе
законченным и оригинальным опытом в этом жанре. <…>
Непосредственным образцом Боброву послужило самое
известное произведение этого жанра “Времена года” Дж.
Томсона (“The Seasons”, 1726–1730)» [Коровин 2008:449].

Сравнительно
небольшой
объем
пушкинского
стихотворения скрывает связь с этим жанровым субстратом,
отмеченную Ю. Н. Чумаковым: «“Осень” Пушкина, в
частности, имитирует жанр описательных (дескриптивных)
поэм, обычной тематикой которых были времена года.
Отсюда эпическая струя в стихотворении, выбор октавы как
повествовательной
строфы.
Для
эпико-лирического
фрагмента,
каким
является
“Осень”,
характерно
объединение разнородного материала, частое переключение
из плана в план, свободно лежащие части, стилистическая
полифония,
повышенная
функция
графических
эквивалентов текста, разомкнутая композиция» [Чумаков
1972: 39] 17. Сквозь призму жанровой памяти описательной
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См. также [Сапченко 2004]. В наследии Боброва есть
стихотворение «Осенние мысли о четырех возрастах» (ранняя редакция,
напечатанная в журнале «Покоящийся трудолюбец» в 1785 г., носила
название «Осень»), написанное 6-стопным ямбом и состоящее из
шестнадцати четверостиший [Бобров 2008:284-286]. Отметим
переклички с пушкинским шедевром, где динамика сезонных образов и
картин предвосхищает метаморфозу пространства, рождающую образ
корабля:
Се осень серая несет часы унылы!
Се в тусклой густоте слоистых мокрых туч
Бегут порывчиво с полночи бурны силы
И закрывают в тьме отлогий солнца луч!
За ней покатится на льдах зима седая;
Но мерзлый дух ея дух Божий расточит;
И вдруг осклабится потом весна младая;
А лето знойное за нею пролетит.
Есть в «осеннем» стихотворении Боброва и метафорические море
и лодия:
Сколь лестно счастие? – но что? – лишь вихрь бурливый;
Волнует море он; – но тем не веселись,

поэмы стихотворение-отрывок Пушкина представляется
эквивалентом поэмы такого рода, созданным в союзе
принципов фрагментарности и предельной компрессии.
Критика упрекала Державина в тех же грехах, что – в
свое
время
–
Боброва:
перегруженность
естественнонаучными и историческими сведениями,
нарочито демонстрируемая ученость – и недостаток
«поэтичности» [Коровин 2008: 453 18]. Между поэмами
Боброва и Державина уместно, кажется, мысленно
поместить символистский опыт – цикл поэм Волошина
«Путями Каина (Трагедия материальной культуры)» (1915–
1926). Во всех трех случаях в основание развернутых
поэтических описаний положена некоторая историкофилософская доктрина: масонская у Боброва, теософская и

Что мещет с лодией за облака бурливы! –
Он полумертвого назад повержет вниз.
18
Ср.: «Похоже на то, что Державин изо всех сил старается
показать овладение курсом мировой истории. <…> Поэзией это назвать
нельзя. Вл. Державин всем своим воображением живет в мире книг, в
мире названий, а не в живой жизни. От этого призрачная, мнимая
историчность его стихов и отчужденность этих стихов от читателя. Но
ведь произведения, которые оставляют читателя холодным, которые не
ассоциируются с его собственным опытом и личными переживаниями,
это еще не стихи, если даже они построены по всем правилам и канонам
искусства стихосложения и свидетельствуют о незаурядной стиховой
технике автора» [Кемиров 1936: 22–23]; «Ясно, что Вл. Державин
черпал свой материал частью из случайного чтения, частью из плохо
усвоенных учебников по “обществоведению”» [Мирский 1935: 3];
«Полную противоположность стихам Твардовского представляет собой
поэзия Владимира Державина, идущего тропой трудного, тяжелого
стиха, перегруженного образами. Ему следует преодолеть соблазн
писать чересчур учено и темно, и дойти до некоей своей простоты»
[Новосадов 1940: 113]. Борис Новосадов (Б.Х. Тагго; 1907 – 1945) –
единственный, насколько нам пока известно, критик зарубежья,
обративший внимание на стихи Державина.

марксистская (или имитирующая «марксизм») у Волошина
и Державина.
История и культура предстают в стихах Державина не
как научное, «книжное» знание, но как «живые
увлекательные
рассказы»
стариков
внукам,
как
захватывающее, подобно лихорадке, детское чтение: «В
раннем детстве, – писал поэт, – я видел сны, в которых
Жюль Верн, живой, приходил ко мне и говорил, что он на
днях переедет жить в наш город»19. Горизонты русской и
европейской истории открываются как картины-видения 20 и
развертываются как эпические сказания.
След жанровой рефлексии находит продолжение в
разделении, своеобразной «сепарации» лирического и
эпического начал, с которыми связаны два типа времени:
календарное и историческое.
«Первоначальному
накоплению»
предпослано
«Посвящение», впервые опубликованное в журнале, вместе
с поэмой «Снеговая корчага» (автор позволил себе
Державин В. В. О поэзии Ованеса Туманяна. Цит. по: [Ростовцева
1986: 41].
20
Д.
Мирский
(Д.
П.
Святополк-Мирский)
отмечал
«кинематографический подход к теме, как к ряду быстро сменяющихся,
очень эскизных картин» [Мирский 2002]. Далее следовал упрек в
«фактических нелепостях»: «…он говорит о Свифте, стоящем у
позорного столба и подвергающемся издевательству толпы, хотя Свифт
всю жизнь был уважаемым церковником, и у позорного столба стоял не
Свифт, а Дефо». Строку «Свифт-развратитель был к столбу привязан
стоя» [Державин 1934: 4] в книге автор заменил на «В тот вечер был
Дэфо к столбу привязан стоя» (29). Исходная путаница, скорее всего,
была намеренной: она характеризует определенный тип читательского
сознания. Когда мы впервые в жизни знакомимся с Гулливером и
Робинзоном Крузо, имена и образы создателей книг об их
приключениях легко могут слиться. А. Б. Слонимер сообщил нам, что в
поздние годы Державин охотно вспоминал о дружбе и
взаимопонимании, установившихся между ним и СвятополкомМирским во второй половине 1930-х гг., несмотря на критику.
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воспользоваться строкой из ее текста для заглавия этой
статьи), под названием «Чернильница. Посвящение к поэме
“Первоначальное накопление”» [Державин 1935: 144-147].
Впоследствии оно неоднократно публиковалось под
названием «Чернильница», как отдельное стихотворение, и
в этом качестве включается в антологии русской поэзии 21.
Приведем его текст целиком.
I
В чернильнице моей поют колокола,
Склоняются дубы над крышей пепелища.
В ней город затонул – где прежде ты жила;
Ныряет кит, судов проламывая днища;
И каплет кровь с ветвей, где ночь любви вела
В кабаньих зарослях осенние игрища.
И гекатомб венец в сто сорок кораблей
Антоний утопил в чернильнице моей.
II
Где тополя шумят над красной черепицей,
Клен черный с яблоней сплетаются в окне,
Где смотрит дом в закат чердачною бойницей,
Там было суждено взглянуть впервые мне
21

Советская поэзия: В 2 т. Т. 2. М., 1977 (Библиотека всемирной
литературы. Т. 179). С. 708–709. Вошла «Чернильница» и в другие
антологии: Чудное мгновенье. Любовная лирика русских поэтов: В 2 кн.
Кн. 2. М., 1988. С. 304–305; Строфы века: Антология русской поэзии /
сост. Е. А. Евтушенко. М., 1999. С. 484 (строфа I). Другие, неантологические публикации: Державин В. В. Снеговая корчага. Стихи и
поэма. М., 1979 (Библиотека «Огонек». № 30). С. 8–9; День: Газета
духовной оппозиции. 1992. № 2. С. 7.

В нагую глубь озер той скорби темнолицей,
Той властелинши, чей напев звенит во сне
Глухом, младенческом (лишь бурею догадки
Вздувает памяти чудовищные складки).
III
Как желтых туч пласты – осенние леса
Хоругвью шелеста твое клубили имя.
Со дна сознания преданий голоса –
На алых лошадях, под гребнями седыми –
Им смутно вторили... Песчаная коса
От волн хохочущих дрожала. Будто – в дыме
Ночном чуть видима, хватаясь за кусты, –
С большой толпой подруг идешь купаться ты...
IV
...И книгу февраля с застежкой золотой
Листает влажный снег, дыханья осторожней;
Твой ранний, горький смех – всепомнящей рукой.
Словарь твоей любви, – как розовые пожни
Под инеем сквозным, – вписал он в книге той.
Но я прочел не все, – и, что ни день, тревожней
Живет забытый край в душевной глубине,
Иголки башенок вонзая в сердце мне.
V
Я не его любил. Моим заветом не был
Ни город юности, ни игр забытых дом,
Но у тебя в глазах тонули даль и небо,
Двор с лошадьми, листок, летящий над прудом.
Но целый край, в лесах, в стоверстных волнах хлеба,

Стоял как зеркальце на столике твоем.
Тот мир, как мельница – росистая, ночная, –
Спал, водяным столбом твой образ отражая (7–9).
Лишь в «Посвящении», выполняющем функцию
«рамки», приоткрыта природа адресата основной,
исторической и «корабельной», части поэмы: это
возлюбленная поэта, та, которой он хочет рассказать о
прошлом мира – увлекательно, как в свое время ему
рассказывал о былых эпохах дед. Такая адресованность
делает задачу изложения основ «истмата» («исторического
материализма») – захватывающе-интересной: рассказподарок, рассказ-кружево.
Мельница и зеркальце в финале «Посвящения» как бы
«растут» из начальных строф пушкинского шедевра
(«Журча еще бежит за мельницу ручей»; «Скользить по
зеркалу стоячих, ровных рек») [Пушкин 1977:246 22].
Водяной столб, способный, подобно зеркалу, отражать
образ возлюбленной – след памяти о «Водопаде» великого
однофамильца
автора
(1791–1794),
создателя
стихотворения, из которого Пушкин извлек строку для
эпиграфа к «Осени» («Евгению. Жизнь званская», 1807) 23.
Время «Посвящения» («Чернильницы») – время
словаря любви и календаря пушкинской «Осени»: «Как
желтых туч пласты – осенние леса / Хоругвью шелеста твое
клубили имя» (8).
Если в «Северной поэме» есть прямой аналог строфы
XII «Осени» (строфа XXXVI, состоящая из одного
неполного стиха и трех строк отточий), «складка» и «зазор»
между субъективным переживанием времени и его
„Любимый прием Пушкина – „зеркальное”, перевернутое
отражение образов” [Чумаков 1972: 36].
23
См. о функции эпиграфа к „Осени” и о соотношении
стихотворений Г. Р. Державина и А. С. Пушкина: [Чумаков 1972: 30-31].
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объективным однонаправленным течением реализована
здесь иным, более сложным образом.
В
«Осени»
Пушкин
применяет
принцип,
опробованный в пятистопных октавах поэмы «Домик в
Коломне», чередуя мужской и женский варианты. Трех
октав в «Посвящении» к «Первоначальному накоплению»
достаточно, чтобы, продемонстрировать принцип – и
отказаться от него: на стыке октав III и IV Державин
впервые нарушает альтернанс. Лишь очень внимательный и
«филологически ориентированный» читатель заметит
пропуск строфы, которая должна была бы начинаться и
завершаться стихами с женской клаузулой. Первая же
строка «на выходе» из образовавшейся складки содержит
намек на образ календаря – здесь сведены книга и название
второго месяца годового цикла: «И книгу февраля с
застежкой золотой…» (8).
Текст «Посвящения» сохранился среди материалов
редакции журнала «Тридцать дней» под другим названием:
«Стихи о любви»24. Машинопись, датированная 23 октября
1934 года, содержит небольшую правку (стих 3 в строфе III:
Со [днища памяти] дна сознания преданий голоса; стих 2 в
строфе 4: Листает [снежный бриз] влажный снег, дыханья
осторожней). Самое интересное здесь, однако – нумерация
строф. В этой, более ранней, редакции она выглядит так: I;
II; III; IV и V; VI. Публикация, насколько нам известно, не
состоялась, и в дальнейшем Державин отказался от
«сдвоенного номера» строфы IV (IV и V), который делает
строфический объем «Посвящения» равным «полугодию»
календаря пушкинской «Осени»25.
РГАЛИ. Ф. 620. Оп. 1. Ед. Хр. 470.
В поэме встречаются еще два случая стыка мужских октав, по
разному оформленных на уровне нумерации строф, которая неизбежно
должна «дать сбой» в подобных случаях: в одном случае это двойной
номер (одна строфа вместо двух), в другом – появляется буквенная
24

25

В тексте «Северной поэмы» есть прямые отсылки к
финалу «Осени» – всякий раз узнаваемые, несмотря на
внесенные изменения: «Но, чу, салют на верфях!» (41). Или:
«Плывут. Они с собой уносят все, о чем / Я раньше
тосковал…» (73).
Адресат – та, кому посвящает свое сочинение автор,
отраженная, как и в первой поэме, в водяном столбе –
появляется лишь в строфах XXIII–XXVI и LXVI–LXVII
(всего – снова шесть октав):
XXIII
О детстве, о любви, почти забытой, ломкой,
Как в ящиках стекло, напомнят мне они.
Мне вспомнится январь и лыжный праздник, кромкой
Рамп опоясанный, и за рекой огни.
Любимое лицо и стол с большой солонкой
И карнавал миров под скатертью в тени.
Тот бедный стол встает, как Фулэ снеговая
Неисчерпаемый. И пыль на нем живая.
XXIV
Ты встала у окна, закрыв рукой глаза.
И в мутных зеркальцах твоих ногтей качались
Пять городов, зима и гавань и леса.
В них можно было жить. Бесстрашье, гнев и жалость
градация при двух строфах с одним номером: XXVIII. XXIX; вслед за
строфой XXXVII следует XXXVIIa (обе – «мужские»). Единственный
случай стыка на женских клаузулах формально отмечен двойным
номером (LIII. LIV), а на содержательном уровне возвращает к сюжету
об Антонии и Клеопатре, намек на который содержится в
«Посвящении».

Неслись в молчании, нависшем, как гроза,
По белым уличкам. Но что ж от вас осталось,
Затопленные тьмой пять снежных городов
Планеты юности, и от тебя, любовь?
XXV
В буране домики, как в повести, стоят.
В них ключ моей тоски. За ставнями просветы.
В домах сапожники с портными говорят
О главном том, – о чем не вспомнили поэты.
И хлопья снежные по улице летят,
Как многолюдные, веселые планеты.
В воздушном корабле на ближнюю из них
Летят купцы с мешком браслетов золотых.
XXVI
Той ранней, голубой зимой пласты историй
Народов и культур, все пятьдесят веков,
Снежинкой сделавшись, носились на просторе.
Казалась светотень на лбах у стариков
Войною двух племен. И в этом шумном вздоре
Хозяйкой маленькой жила твоя любовь.
Но в водяном столбе тех дней все это было
Лишь отражением ее творящей силы... <…> (48–50)
<…и все, чем жизнь моя>
LXVI
Уязвлена до дна, лежит безмолвной глыбой,
Гренландию души, как глетчер, придавив.
А мир плывет китом, пунцовохвостой рыбой,

Столицы на спине неся.
«... Ночной отлив
Умолк. По голубой, по сыплющейся зыби
Тьму светоносных вод носами раскроив,
Клубя хвосты огня, громады пароходов
Вниз головой плывут под небом антиподов.
LXVII
Плывут. Они с собой уносят все, о чем
Я раньше тосковал. Все глубже в сердце тонет
Нагорный городок и с белой крышей дом.
И память их на том янтарном дне не тронет,
И в них – затоплено живым, стоглавым сном –
Спит все, что ты звала любовью. Буря гонит
За окнами снега. Она меня зовет
Для высшей доблести в просторы темных вод...» (73)
В поэтической имитации полярного дневника
Валериана Альбанова лишь мельком, как смутная память о
пространстве, времени и лексиконе пушкинского шедевра,
при описании бредовых видений штурмана «Святой Анны»
упомянуты «Багряные леса, невиданные нами…» (57) 26.
Таким образом, внутри дилогии поэм оказывается
сложным образом «рассредоточенным» текст лирического
стихотворения, композиция которого находит почти точное
соответствие с архитектоникой пушкинской «Осени».
Книга Альбанова, впервые изданная в 1917 году и включающая
подлинные дневниковые записи мореплавателя, не содержит прямых
аналогов тексту из поэмы Державина [Альбанов В.И.] На юг, к Земле
Франца-Иосифа! Поход штурмана В. И. Альбанова по льду со шхуны
«Св. Анна». Экспедиция лейт. Г. Л. Брусилова. С очерком Экспедиции
лейт. Г. Л. Брусилова, сост. Л. Л. Брейтфусом. Пг., 1917).
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Двенадцать октав (собственно, одиннадцать: одна
«спрятана» в клаузульной «складке») посвящены
изображению небольшого городка, покинутого автором.
Там продолжают жить его предки и его возлюбленная;
время этих строф – календарное, это время родовой и
культурной преемственности, время роста деревьев и время
любви. Именно над ним эпоха воздвигает «чудовищные
складки» эпической и исторической памяти, воплощенные в
оставшихся ста двадцати девяти октавах дилогии… Это
«стихотворение»,
доступное для исследовательской
реконструкции, представляется своего рода «ядром»
замысла Державина.
Как уже было сказано, эпоха не приняла Державина,
не оценила изощренной сложности его поэтики.
А. К. Тарасенков во внутренней рецензии от 5 июля
1935 года советовал «освободить» «Северную поэму» от
истории: «Прежде всего, у меня радикальное, могущее даже
сначала испугать Державина предложение: из поэмы
посвященной всей истории завоевания Арктики, превратить
ее в поэму о “Челюскине”. Для этого надо очень сильно (в
несколько раз) сжать всю историческую часть поэмы, ибо
она тяжела, растянута, перегружена мало что говорящим
читателю перечнем имен и вряд ли вообще нужна читателю
в таком виде. Затем в протокольное описание гибели
“Челюскина” надо ввести побольше живого, человеческого
начала, найти какие-то новые интимные художественные
детали. Все это потребует изрядной работы, но пугаться ее,
по моему мнению, автору не стоит. В настоящем же виде,
по-моему, поэму печатать нецелесообразно»27.
В неизданной, но сохранившейся в архиве
«Литературной газеты» рецензии Ю. П. Севрук писал:
Тарасенков А. Державин. Северная поэма // РГАЛИ. Ф. 2587 [А.
К. Тарасенков]. Оп. 2. Ед. хр. 62).
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«Владимир Державин ставит перед собой огромные
задания. В поэме “Первоначальное накопление” (1934) он
намерен создать синтетический образ эпохи Ренессанса. В
“Северной поэме” (1935) спасение челюскинцев должно
быть показано, по мысли автора, как величественный итог
многовековой истории завоевания Арктики. В стройные,
иногда прямо-таки чеканные октавы Державин вмещает
огромный исторический материал, обнаруживая знание
материала и умение восполнить художественным
воображением сухость архивных сведений. Исторические
зарисовки Державина выразительны. Ему достаточно одной
октавы, чтобы набросать яркий образ древнего Новгорода.
<...> Но вот перед читателем пронеслись образы многих
столетий. Проплыли викинги в “червленых, резьбою, как
ковши, обвитых” кораблях. Явились и вновь канули в
вечность имена Джона Дэвиса, Баффина, Мунка, Пита,
Джекмена, Борро, Русанова, Беринга, Альбанова и других
отважных завоевателей Арктики. Уловил ли читатель
взаимозависимость
многочисленных
эпизодов,
рассказанных поэтом? Едва ли. Лишь в немногих случаях
автор нашел ассоциативную связь между отдельными
картинами поэмы. Так, мечта Альбанова о “цветущей
стране за ледяным покровом”, которой еще нет, где “лишь
снега сейчас”, находит отклик в строфах об освоении
Арктики советскими полярниками. Читатель видит лишь
обширную историческую панораму, лишенную внутреннего
единства. Так Державин создает иллюзию глубокомыслия и
учености»28.
Севрук Ю. Мастерство еще впереди [Рец. на: Державин В.
Стихотворения. М., 1936; Долматовский Е. День. М., 1935] // РГАЛИ.
Ф. 634 [Редакция «Литературной газеты», Отдел критики и
библиографии]. Оп. 1. Ед. хр. 475. Л. 125–126).
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Календарное «ядро» художественного времени
«Первоначального накопления» и в «Северной поэмы»
попросту было не замечено современниками, и лишь в связи
с третьей поэмой – «Снеговой корчагой», написанной
размером есенинского стихотворения «Неуютная, жидкая
лунность…»
(1925)
–
критик
писал,
связывая
«ответственность» за путаницу годовых сезонов и времени
суток не с Пушкиным или Есениным, но, в соответствии с
«веянием времени», – с «равнением на Пастернака»: «В
“Снеговой корчаге” Державина воспоминания детства,
биография любимой девушки, переживания автора
сплетены в причудливый клубок, который тем более не
распутывается, что немотивированное перескакивание с
одного на другое, возведенное в принцип, создало
полнейший хаос в понятиях, что самые затаенные, самые
темные уголки человеческой психологии подвергнуты
излишне субъективному анализу. Даже в мелочах царит
неразбериха. В начале произведения “обагряя, проносится
солнце медным поездом сквозь леса”. Столь динамичная
метафора, разумеется, неприменима к зимней ночи. Но
двумя строфами ниже, без всякого перехода, лошади
“ржанье вскидывают до звезды”, что могло произойти лишь
ночью. В следующей строфе неожиданно меняется и время
года, над рекою, к которой ямщики только что водили
лошадей на водопои “с гоготаньем (?) летят снега”. И так –
на протяжении всей поэмы. Содержание ее весьма
неопределенно не столько из-за отсутствия стройного
сюжета, сколько потому, что поступки и чувства героев
даны сквозь пелену условностей, расплывчаты, не всегда
правдоподобны. Державин сам себе приглушает голос
равнением на Пастернака, формальные приемы которого
неприемлемы для обрисовки советской молодежи,
действующей в “Снеговой корчаге”» [Лобода 1937:124-125].

Думается, пришло время прочитать поэмы Владимира
Державина заново, – прочитать и оценить по достоинству.
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ОБ ОДНОМ «СЕЗОННОМ»
СТИХОТВОРЕНИИ ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ
(«БАБЬЕ ЛЕТО») И ЕГО РИТМИЧЕСКОМ
ПРОТОТИПЕ
Александр Геннадьевич Степанов (Тверской
государственный университет - Россия)
ON A “SEASONAL” POEM BY OLGA BERGGLTS (BABYE LETO) AND
ITS RHYTHMIC PROTOTYPE
Alexander Stepanov
Abstract: The article scrutinizes a poem by Russian Soviet poet Olga
Berggolts named Babye Leto correlating the said text with its rhythmic
prototype, poem Bezglagol’nost by symbolist Konstantin Balmont. The
rhythmic and semantic structures of both texts are analyzed. The prosodial
sameness indicates a formal relation, yet it also motivates a relation of the
contents. This permits Babye Leto not just to preserve the rhythmic image of
Bezglagol’nost, but also to correspond with the latter in thought development.
Catching up the rhythmic impulse of Balmont’s poem, Berggolts inherits its
elegiac mood. This way rhythm being a traditional way to “arrange” the
language matter, turns into a poetic semantics carrier.
Key words: poetics, rhythm, semantics, nature, gender.

В 1956 г. в восьмом номере журнала «Новый мир»
было опубликовано стихотворение Ольги Берггольц «Бабье
лето», которое завершало подборку «Стихи из дневника
1938–1956 гг.» [Берггольц 1956:29-30] 1:
Есть время природы особого света,
неяркого солнца, нежнейшего зноя.
Оно называется
бабье лето
1

Его первая публикация в книге: [Берггольц 1961:360].

и в прелести спорит с самою весною.
Уже на лицо осторожно садится
летучая, легкая паутина…
Как звонко поют запоздалые птицы!
Как пышно и грозно пылают куртины!
Давно отгремели могучие ливни,
всё отдано тихой и темною нивой…
Всё чаще от взгляда бываю счастливой,
всё реже и горше бываю ревнивой.
О мудрость щедрейшего бабьего лета,
с отрадой тебя принимаю… И все же,
любовь моя, где ты, аукнемся, где ты?
А рощи безмолвны, а звезды всё строже…
Вот видишь – проходит пора звездопада,
и, кажется, время навек разлучаться…
…А я лишь теперь понимаю, как надо
любить, и жалеть, и прощать, и прощаться…
[Берггольц 2010:522]
Ритмический
прообраз
стихотворения
обнаруживается без труда – это «Безглагольность»
Константина Бальмонта:
Есть в Русской природе усталая нежность,
Безмолвная боль затаенной печали,
Безвыходность горя, безгласность, безбрежность,
Холодная высь, уходящие дали.
Приди на рассвете на склон косогора, –
Над зябкой рекою дымится прохлада,

Чернеет громада застывшего бора,
И сердцу так больно, и сердце не радо.
Недвижный камыш. Не трепещет осока.
Глубокая тишь. Безглагольность покоя.
Луга убегают далеко-далеко.
Во всем утомленье, глухое, немое.
Войди на закате, как в свежие волны,
В прохладную глушь деревенского сада, –
Деревья так сумрачно-странно-безмолвны,
И сердцу так грустно, и сердце не радо.
Как будто душа о желанном просила,
И сделали ей незаслуженно больно.
И сердце простило, но сердце застыло.
И плачет, и плачет, и плачет невольно.
[Бальмонт 1994:624-625]
Дело не только в метрическом (4-ст. амфибрахий) и
строфическом (пять катренов с перекрестным чередованием
женских рифм) сходстве 2, а в той особой интонации
«нежной печали», где чуткость восприятия природы
соединяется с мыслью о несовершенстве человеческого
бытия 3. Сохраняя размер, Берггольц дважды (в третьем и
шестом стихах) нарушает инерцию трехсложника. Пропуск
Моделью Амф4АБАБ у Берггольц написаны четыре стихотворения:
«О, как я от сердца тебя отрывала!..» (1952), «Я сердце свое никогда не
щадила…» (1952), «…А балку недаром Солянкой назвали…» (1952),
«Бабье лето» (1956). Из них только последнее вызывает ассоциации с
текстом Бальмонта.
3
Анализ этого стихотворения в аспекте сочетания двух семантических
планов, «природного» и «человеческого», дан в книге: [Магомедова
2004:46-49].
2

безударного слога («Оно называется бабье лето»; «летучая,
легкая паутина»), расшатывая стих, играет роль
ритмического курсива: акцентирует ключевой образ (бабье
лето) и одну из его деталей (паутина) 4. Она отсылает к
стихотворению «Есть в осени первоначальной…»
Ф. Тютчева («Лишь паутины тонкий волос / Блестит на
праздной борозде»5) и – шире – к теме поздней любви.
Тютчевский претекст дополнен мотивом окончания
полевых работ («Где бодрый серп гулял и падал колос, /
Теперь уж пусто всё…» у Тютчева; «всё отдано тихой и
темною нивой…» у Берггольц) и инверсированным
мотивом птичьего пения («птиц не слышно боле» у
Тютчева; «Как звонко поют запоздалые птицы!» у
Берггольц).
Между тем самым сильным сигналом текстаисточника, задающего интонацию «Бабьего лета», является
начало стихотворения (первая строка и во второй –
четырехсложное прилагательное с длинным безударным
«хвостом»). Оно повторяет ритмико-синтаксическую
структуру «Безглагольности»:

Ср.: «Бабье лето – так называется начало осени (обыкновенно с 1 до 10
сентяб.), когда по воздуху носятся белые нити» [Брокгауз, Ефрон
1891:615]; «Бабье лето, первая неделя снтб.; местами считают с
Успения, 15 авг. || Бабье-лето, тенетник, паутина, летающая осенью по
полям и лесам; обилие ея предвещает сухую осень» [Даль 1978:34].
5
Образ паутины – характерная деталь в стихотворениях о бабьем лете.
См., например: «Сегодня на пустой поляне, / Среди широкого двора, /
Воздушной паутины ткани / Блестят, как сеть из серебра» (И. Бунин.
Листопад); «Солнце! Что на свете слаже / После зябкого денька?.. /
Паутинок легких пряжа / Обвилась вокруг сучка» (Д. Кедрин. Бабье
лето); «Что глазами бессмысленно хлопать, / Когда всё пред тобой
сожжено / И осенняя белая копоть / Паутиною тянет в окно»
(Б. Пастернак. Бабье лето).
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Есть в русской природе усталая нежность,
Безмолвная…
Есть время природы особого света,
неяркого…
Просодическое
тождество –
свидетельство
формальной связи между текстами, которое отчасти
мотивирует и связь содержательную. Это позволяет
стихотворению Берггольц не только сохранять ритмический
образ «Безглагольности», но и корреспондировать с ним в
развитии мысли.
Оба поэта начинают с указания на особое состояние
природы. У Бальмонта оно вырастает до масштабов
символа с преобладанием статичных пространственных
образов («высь», «дали», «косогор», «бор», «недвижный
камыш», «не трепещет осока») 6, у Берггольц локализуется в
темпоральной сфере, которая отмечена динамикой («на
лицо… садится… паутина», «поют… птицы», «пылают
куртины»,
«отгремели…
ливни»).
Акцентируя
неподвижность русской природы, Бальмонт нейтрализует
категорию времени: рассвет и закат в плане восприятия не
различимы («Приди на рассвете… / И сердцу так больно, и
сердце не радо»; «Войди на закате… / И сердцу так грустно,
и сердце не радо»). Напротив, для Берггольц важны
изменения в природе и, в первую очередь, сезонные.
Отсюда соперничество бабьего лета с весною, знаками
которого выступают летучая паутина, запоздалые птицы,
грозно пылающие куртины (у этого слова есть и военнооборонительный смысл). Сигналами темпоральности
Ср.: «Природа у К. Бальмонта – не столько пейзаж в его конкретной
наглядности, сколько мир стихий, отвлеченных от места и времени,
пребывающих в абсолютной чистоте и вечности» [Эпштейн 2007:260].
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становятся наречия, субъективирующие восприятие
времени: «уже», «давно», «пора», «теперь».
Всё это приводит к появлению в стихотворении
Берггольц второго плана, когда сезонная маркированность
времени обнаруживает параллель с женской судьбой.
Отгремевшие ливни – это уже не столько отсылка к
тютчевской «Весенней грозе», сколько метафора молодости
с ее буйством страстей. Тихая и темная нива –
мифологический прообраз женского начала, который
прочитывается в биографическом ключе («всё отдано тихой
и темною нивой…»7). Но именно первый, природный, план
мотивирует признание героини («Всё чаще от взгляда
бываю счастливой, / всё реже и горше бываю ревнивой»), и
именно здесь внесубъектная форма авторского сознания
сменяется субъектной – автор-повествователь уступает
Д. М. Магомедова справедливо указывает на то, что в этой строке
«каждое из слов обнаруживает два плана: внешний, природный, и
внутренний, психологический. Так, действие отдано воспринимается
как явно антропоморфное. Нива – не только поле, но и – в более
широком значении – то, что рождает. Атрибут тихая также несет
потенциальную антропоморфность…» [Магомедова 2004:48]. Вместе с
тем подобная антропомофность реализует не только обобщенносимволический, но и индивидуально-биографический смысл. Судьба
О. Берггольц глубоко трагична. Обе ее дочери, Майя и Ира, умерли в
1933 и 1936 гг. В июле 1937 г. после допросов в НКВД по «делу
Авербаха» Берггольц на большом сроке беременности потеряла
ребенка. В феврале 1938 г. был расстрелян ее первый муж – поэт
Б. Корнилов. В апреле 1939 г. в больнице при женской тюрьме
Арсеналка она родила мертвую девочку («Двух детей схоронила / Я на
воле сама, / Третью дочь погубила / До рожденья – тюрьма…»)
[Берггольц 2010:419]. Второй муж, литературовед Н. Молчанов,
скончался в январе 1942 г. в Ленинграде от эпилепсии и дистрофии. В
марте того же года отец Берггольц был выслан в Сибирь. Ср. в позднем
стихотворении «Ленинграду» (1970-е): «Теперь уж навеки, теперь до
конца / незыблемо наше единство. / Я мужа тебе отдала, и отца, / и
радость свою – материнство» [Берггольц 2010:533].
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место лирическому «я» 8. Помимо субъекта, строфа
выделяется рифмовкой («ливни – нивой – счастливой –
ревнивой»), отличной от той, которая встречается в других
четверостишиях (перекрестная). Структура созвучий
неоднозначна: ее можно интерпретировать как соединение
строк на одну рифму (АААА), как сочетание двух рифм
попарно (ААББ) или перекрестно (АБАБ). Такая
вариативность выдвигает срединный катрен в особую
смысловую позицию.
В стихотворении Бальмонта тоже присутствуют два
плана (природный и психологический). При этом
распределены они достаточно равномерно и только в
финальном катрене внутренний план довлеет самому себе,
разворачиваясь в сравнение. Но вот что интересно. При
всей суггестивности бальмонтовского текста, создаваемой
богатством «колоратуры» (звуковые и лексические
повторы, нагнетание эпитетов, инверсии и т.д.),
воплощаемое в нем чувство довольно абстрактно.
Предметом изображения является не природа и даже не
внутренний мир человека, а восприимчивость русской
души, вызванная созерцанием родного пейзажа:
Как будто душа о желанном просила,
И сделали ей незаслуженно больно
И сердце простило, но сердце застыло.
И плачет, и плачет, и плачет невольно.
Как видим, воплощенное в «Безглагольности» чувство
природы не связано с конкретным временем года и с
половозрастным самоощущением человека.
Иначе у Берггольц, где название сезонной поры
реализует специфически гендерные смыслы. «Бабье лето» 8

См.: [Бройтман 2000:145-147].

краткий период теплой и сухой погоды в преддверии осени,
с которым соотносит себя лирическая героиня 9. Разрушая
метафору, поэт возвращает прилагательному «бабье» его
прямое значение. Речь в стихотворении «идет именно о
женской судьбе, о ярком, но недолгом, последнем, и потому
трагичном времени расцвета» [Магомедова 2004:49]. При
этом стихия женского распространяется и на формальные
элементы стиха. Если у Бальмонта женские клаузулы в
первой строфе обусловлены грамматическим родом
рифмующихся слов («нежность – безбрежность», «печаль –
даль»), то у Берггольц женские окончания воспринимаются
как гендерно маркированные. Выступая в функции
автометаописания, они «удостоверяют» подлинность
высказывания о женской судьбе.
Отсюда характерное суждение о мудрости бабьего
лета, предполагающего внешний и внутренний план.
Превосходная степень щедрости связана с красотой
природы, которая в преддверии увядания расточает свою
«прелесть». Урок щедрости усваивает лирическая героиня –
быть такой же небережливой в пору последнего цветения 10.
Это делает закономерной персонификацию заблудившейся
любви («любовь моя, где ты, аукнемся, где ты?»),
избыточной
в
глухо-непроницаемом
мире
«Безглагольности» («Во всем утомленье, глухое, немое»).
Безмолвие деревьев «застывшего бора» у Бальмонта
отзывается в безмолвии рощ у Берггольц. Добавление к их
Ср.: «Бабье лето. а) Теплая, ясная и безветренная погода в начале
осени. <…> б) О поре в жизни женщины (от 40 до 50 лет); о завершении
периода расцвета женщины» [Словарь 2004:325-326].
10
«Мужским» коррелятом к этой мысли могут служить финальные
строфы из стихотворения Д. Самойлова «Давай поедем в город…»: «О,
как я поздно понял, / Зачем я существую! / Зачем гоняет сердце / По
жилам кровь живую. // И что порой напрасно / Давал страстям
улечься!.. / И что нельзя беречься, / И что нельзя беречься…»
[Самойлов 1989:96].
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величавому молчанию астральных образов («звезды всё
строже») позволяет соединить земное и небесное,
активизировав «вечное» 11. Проходит время надежд («пора
звездопада»), и близится момент последнего расставания
(«время навек разлучаться»), за которым – одиночество,
закат жизни, неизбежность ухода 12. Причина элегической
модальности второй части в том, что мудрость приходит к
героине, когда времени для счастья не остается. В этом
драматизм «психологического состояния женской души»,
отождествляемого с состоянием природы13. Так осенний
пейзаж превращается в «пейзаж души».
Смысл стихотворения «Бабье лето» понятен как
читателю-женщине, так и читателю-мужчине. Но
психологически он ближе мироощущению женщины, для
которой природа выступает средством самоидентификации.
Женское здесь становится природным, а природное –
женским 14.
Подхватив ритмический импульс «Безглагольности»,
Берггольц унаследовала и тональность стихотворения –
«боль
затаенной
печали».
Подобно
Бальмонту,
акцентировавшему в первой строфе префикс «без»,
Берггольц семантизировала формант «не» («неяркого
солнца, нежнейшего зноя»). Грамматически он является
приставкой только в первом определении, во втором –
значение префиксальности окказионально («нежнейшего»
здесь
ритмически,
фонетически
и
семантически
«Земное» и «вечное» есть в стихотворении Бальмонта, но отсутствие
«небесного» – одна из причин того, почему не удается преодолеть
замкнутость и отчужденность человеческого «я».
12
Трагический модус осени в природном круговороте Н. Фрай
соотносил со смертью бога в мифологических сюжетах об умирающих
божествах [Фрай 1987:235].
13
См.: [Магомедова 2004:48-49].
14
См., например, рассказ С. Василенко «За сайгаками».
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эквивалентно «нежгучего», «нежаркого»). Заимствовав этот
фоносемантический ход в начале текста, Берггольц
отказалась от экзальтации чувства в конце. Если у
Бальмонта сердце, простив, «плачет невольно», то
лирическая героиня Берггольц, сопрягая природное и
женское, остается просветленно-спокойной. Царственная
красота бабьего лета оттеняет зрелость и мудрость
женщины, которой доступен дар прощать («делать простым
от греха, вины, долга; извинить, отпустить кому
провинность…» [Даль 1980:513]) и прощаться («быть
прощаему»; «отдавать последний привет и целованье при
разлуке» [Даль 1980:513-514]).
Особенностью регулярного стиха является его
способность вызывать ритмико-семантические ассоциации,
которые обнаруживают структурную и генетическую связь
между произведениями. Ритм в этом случае помимо
организующей функции берет на себя функцию сохранения
культурной памяти. Она может не осознаваться поэтомнаследником,
но
ее
механизмы –
доступная
филологическому анализу реальность [Гаспаров:1999].
Подтверждением служит рассмотренный нами пример 4-ст.
амфибрахия и его строфической модели АБАБ, которые
составляют
ритмическую
структуру
стихотворений
Константина Бальмонта и Ольги Берггольц.
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НАДЦАТОГО МАРТОБРЯ, - EENTH OF
MARCHEMBER
Пламен Панайотов (Шуменски университет „Епископ
Константин Преславски”)
Plamen Panajotov
Abstract: The subject of the present article is the artistic function of the
occasionalism „-eenth of Marchember” in Joseph Brodsky's homonymous
poem and in his essay „Collector's Item”, studied in the light of Gogol’s
heritage.

Оказионализмът „мартобрь“ дължим на Гогол. Дали от
уважение към големия руски предходник на абсурдната
литература, или защото е искал да се самоиронизира, Йосиф
Бродски използва този странен неологизъм в знаменитото
си стихотворение „Ниоткуда с любовью...“
Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,
дорогой, уважаемый, милая, но неважно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнить, уже не ваш, но
и ничей верный друг вас приветствует с одного
из пяти континентов, держащегося на ковбоях;
я любил тебя больше, чем ангелов и самого,
и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих;
поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне,
в городке, занесенном снегом по ручку двери,
извиваясь ночью на простыне -как не сказано ниже по крайней мере -я взбиваю подушку мычащим "ты"

за морями, которым конца и края,
в темноте всем телом твои черты,
как безумное зеркало повторяя.
Да се питаме каква поредица от междуличностни
отношения е вдъхновила Бродски да напише най-хубавото
си лирическо произведение и в каква степен „Записките на
един луд“ са индуцирали чувството, описано в споменатото
стихотворение, означава да се изложим на неудобното
усещане, че изпадаме в неподходяща словоохотливост.
Между съня и будното състояние, както отбелязва
Шопенхауер, няма голяма разлика. „Светът е книга” – казва
той. „Ако я четем поред – живеем, ако я отваряме
разбъркано – сънуваме.” [Schoppenhauer 2009 : 42].
Бинсвангер е още по-точен. В „Traum und Existenz”
швейцарският психиатър отбелязва: „Както не знаем кога се
е зародил животът (а с него и сънищата ни) и кога ще
приключи нашата индивидуална история, така не е ясно
къде свършва сънуването и къде започва бодърстването.“
[Binswanger 1994 : 94]
Същото е в литературата. Поетическото въображение
винаги отива отвъд границата на лудост и нормалност,
халюцинация и реалност. Царството на литературата е
особеното, а не единичното или всеобщото, затова нека
останем при самите факти и да разглеждаме препратката
към „Записките на един луд“ единствено като изтънчена
естетическа игра.
В стихотворението „Ниоткуда с любовью...“ , написано
през 1976
г. и включено в сборника „Часть речи“,
неологизмът „мартобрь“, създаден от Гогол, за да обозначи

чертата, отделяща „нормалността“
на Попришчин от
неговата „лудост“ („шизофренията“), е само един от
стилистичните
похвати,
създаващи
усещането
за
халюцинативност. За да подсили впечатлението за системна
персеверация на емоцията, обладала лирически герой от
стихотворението „Ниоткуда с любовью...“, и за да внуши, че
неговата „несвързана реч“ е продукт на интрапсихична
атаксия, Бродски създава един възхитителен поетически
синтаксис, като разчита главно на бързата смяна на
изненадващи, на пръв поглед логически несвързани
асоциации.
В „Ниоткуда с любовью...“ - пише една критичка –
героят е „изгубен“, и даже не е „в мирозданието“, както е
казано в друго стихотворение на Бродски („Я был только
тем, чего...“- 1981). Мястото, моментът на действието
(„надцатого мартобря“) — всичко това е неопределенно, не
существува. Единственото реално понятие тук е любовта”
[Семенова 2001: 278]. Стихотворението „Изотникъде с
любов” е за обладаването в съня, за силата на страстта в
трескавото безпокойство на копнежа. Обектът на желанието
е отвъд океана и същевременно в еротичното преживяване
на лирическия субект – парадокс, възможен само в магията
на поезията и в ирационалната стихия на чувството, което
ни тласка един към друг. Дионисиевското се е въплътило в
прекрасен израз, намерило е формата, а тя именно е
аполоничното.
Нещо подобно откривам у Пастернак. След дълга
раздяла Лара и Юрий Живаго се срещат и се любят, но
поетът не го казва пряко. Той говори, че се сплитат „нозе,
ръце и съдби”. Това са сенките на героите върху тавана на

стаята, осветена от горящата свещ:
На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.
„Като безумно огледало повтаряйки те” е пак любовният
акт, но въплътен в съня –ефирното нищо, което е
едновременно блян и осъществяване, липса и пълнота. За да
има в поезията и ероса магия, те трябва да останат при
недоизказаното. Само така ще се спасим от ужасната
будност, от бодърстването в прогонеността от себе си.
В стихотворението на Йосиф Бродски любовта като
властнo чувство, натрапчиво обсебващo аза, скрито е
съположена с поезията. Но това може да го почувства
единствено този, който познава творчеството на големия
руски поет. Когато чета „Ниоткуда с любовью...“, в
съзнанието ми винаги изниква споменът за „Венециански
строфи” на Йосиф Бродски – две абсолютно симетрични
стихотворения, построени по принципа на контрапункта,
внушаващи с последните си редове, че изкуството е
самодостатъчна реалност, еротично вглъбена в собствените
си отражения. Непонятно защо Бродски не харесвал
новелата на Томас Ман „Смърт във Венеция” и нейната
екранизация от Висконти, след като нарцистичният мотив е
толкова силен в цялото му творчество.
В творчеството на зрелия Бродски времето все повече и

повече се освобождава от предметното си съдържание, от
цикличността, от последователността. За него то е преди
всичко интензивност на мисълта, на съзнанието и живота.
Сега да оставим поезията на Бродски и да се обърнем
към неговото есе „Collector's Item” ( „Колекционният
екземпляр“). Забележителното в този текст, който за
мнозина е една изненада, тъй като Бродски, за разлика от
Солженицин, много рядко дава израз на политическите си
позиции, е че в него отново се появява оказионализмът
„мартобрь“ и още две календарни обозначения, съдадени по
модела на този заумен образец:
Marchember umpteenth, Nineteen Filthy Fine
(надцатого мартобря
вездесят мятого года)

тысяча

девятьсот

Nineteen Sissy Through or thereabouts
того)

(тысяча девятьсот сисьдесят старом или около

Nineteen Faulty Ape
(в тысяча девятьсот шорох).
Няма да коментирам дали е работа на един велик поет да
принизи своето перо до мръсната тема за шпионската игра.
Мисля, че аполитичният Бродски се е изкушил да пише за

Ким Филби, Александър Михайлович Орлов и Рудолф
Иванович Абел, защото е виждал зад тяхната работа на
двойни агенти една от стихиите, управляващи живота на
индивида, социалните групи и обществото.
Ако в „Ниоткуда с любовью...“ времето
е
интензивност, произведена от „шизоидните машини на
желанието“ - любовта и поезията, то в „Коллекционный
экземпляр“ времето е представено по друг начин - като
интензивност, произведена от „параноичните машини на
желанието“ (волята за власт, политическата подозрителност,
взаимното недоверие). Оттук и различната функция на
странните календарни обозначения в двете творби на Йосиф
Бродски.
Колкото до Гогол, струва ми се, че и той е бил обсебен
от мисълта за симетрично отношение, в което се намират
двете неконтролируеми стихии, управляващи живота ни.
Техният сблъсък е обрисуван по един великолепен начин в
„Записките на един луд“ . Ако четем внимателно
произведението на Гогол, не можем да не забележим, че
Аксентий Иванович Попришчин не полудява изведнъж. Той
изобщо не е здрав в тази част от дневника, която е датирана
по нормален начин, а просто в ремисия. Шизоидната
интроверсия, болезненият нарцисизъм, изключителната
подозрителност към околните са налице още в първата част
на повестта.
Много преди Мелани Клайн да представи човешкото
битие като една непрекъсната пулсация между две позиции
– шизоидно-параноидната и депресивната, теза оказала
силно влияние върху Дельоз и Гатари, върху Дейвид Купър
и Роналд Лейнг, – Гогол е знаел, че това, което наричаме

„душевното здраве”,
е
илюзия, защото субектът е
същностно разцепен. В началото човекът е като че ли
гъвкав и способен да играе социалната роля, отредена му от
обществото, но когато се умори да прави това, идва
неговият „мартобрь“. Дали моментът, в който настъпи
пълната дисоциация, е миг на крушение или миг на
възземане, знаят само Бог, а от смъртните само великите
поети и великите пророци.
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МАЙ У ВЕНЕДИКТА ЕРОФЕЕВА
Наталья Черняева (Варна)
MAY AS BY V. EROFEEV
Natalya Chernyaeva

Abstract: The paper analyses the author‘s individual (in its essence – postmodern) realization of the concepts „May“,“1st of May“,“9th of May“ in
V.Erofeev‘s tragedy „Walpurgis Night,or Commander‘s Steps“.The
conceptualization is carried out on the intertextual play basis including
aphatic speech which leads to the creation of parodical and travestical hybridciting concepts.Thus,“May“ is actualized in the form of a parody on rural
idyll by V.Soloukhin (a writer dealing mostly with rural life) as an
economic,emotional,aesthetic and psychic anomaly.The lingual concept „1st
of May“ is conceptualized in the form of travesty at the Soviet ideological
and political discourse as well as the „high“ classics in literature. In
Erofeev‘s tragedy „The 1st of May“ it is the ideological anomaly,a sabbath
simposium in the deviation zone,an unaccomlished revenge and peril, a love
drama (love triangle),the degeneration of the great and „high“.The „9th of
May“is verbalized as a grotesque with the key meaning „death“.Special
attention is paid to the fact that in the process of game conceptualization,a
number of archtype concepts is revived (evil,illness,deceit,love failure) which
points at its initial duality.

Отправной точкой при исследовании художественного
концепта являются лексикографические данные. Следуя
этой традиции,
мы предлагаем сначала описание
соответствующих лингвоконцептов, а затем их авторскую
концептуализацию у Венедикта Ерофеева.
В словаре В. И. Даля „май” определяется как „названье
весеннего, пятого в году месяца” [Даль 1880-1882], т.е. как
темпорально-природный отрезок сверхконцепта ‘весна’.
Представленные В. Далем фольклорно-этнографические

материалы позволяют выявить следующие традиционные
компоненты ‘мая’: температурный показатель (обманчивое
тепло), календарно-праздничный (названия крестьянских
майских
праздников),
календарно-хозяйственный
(перечисляются виды сельскохозяйственных работ),
прогностический с аграрно-репродуктивной („Май
холодный – год хлебородный”) и
семейно-обрядовой
семантикой („В мае родиться (жениться), век промаяться”),
включающей рекомендательный,
нравственный и
психологический элемент с ключевыми значениями
непостоянства и обмана, зла и несчастья („Захотел ты в мае
добра!” ), физиологический (голод и холод, обманчивое
тепло). Очевидно, что структура концепта ‘май’в
фольклорной картине мира основана на универсальных
бинарных оппозициях жизнь – смерть, богатство –
бедность, добро – зло, счастье – несчастье, удача – неудача,
тепло – холод и пр., что характеризует его как
архетипический концепт.
В современных словарях главным понятийным
компонентом ‘мая’ выступает темпоральный признак:
„пятый месяц календарного года” [Ушаков 2000, ОжеговШведова 1992, Кузнецов 2009], в словарях Д. М. Ушакова и
С. А. Кузнецова к ним добавляется природный компонент принадлежность к весне. Показательно, что в просторечии
‘май’ отождествляется с Первомаем, а также и с майскими
праздниками в целом, включая Девятое мая [ОжеговШведова 1992]. В других словарях Первое мая и Девятое
мая фиксируются в качестве примеров с функциями
ассоциатов концепта. Таким образом, на второе место
выдвигается
компонент
„праздник”
не
в
его
архетипической хозяйственно-религиозной и обрядовой, а
общественно - политической функции, исторически
связанной с СССР, где 1 Мая и 9 Мая были одними из
ключевых элементов идеолого-политического дискурса и

его календаря. Архетипические компоненты ‘мая’ или
вообще отсутствуют в современных словарях,
или
редуцированы до иллюстраций. В то же время в словарные
статьи
включаются такие новые компоненты, как,
например, метафорические употребления ‘мая’ („Май
жизни” – о времени, молодости человека” в словаре С. А.
Кузнецова).
В современном русском этноязыковом сознании
сохраняются такие компоненты ‘мая’ и их значения, как
природно-биологический
(жизнь,
возрождение),
рекомендательно-прогностический (жениться в мае –
плохая
примета),
нравственный
(ассоциация
с
неустойчивостью, двусмысленностью), психологический
(как радостный и одновременно тяжелый месяц). ‘Май’ в
русском языковом сознании включается в концептосферу
‘весны’, первоначально связанной „с образом огня, света, а
в современном восприятии – с образом воды” [Салашник
2007:10]. Для нас важны два вывода Т. В. Салашник: об
ассоциативной неоднозначности ‘весны’, включающей
ассоциаты с положительной и отрицательной семантикой 1
(аналогичная двойственность отмечается в лингвоконцепте
и архетипе-концепте‘май’); о прецедентном (и, добавим,
интертекстуальном)
происхождении этих ассоциаций
[Салашник 2007:13] – общеязыковой тенденции, в полной
степени реализованной в постмодернистских произведениях
Венедикта Ерофеева.
За исключением единственного мотива в повести
„Москва – Петушки” (сравнение взбунтовавшегося
выпитого стакана в желудке Венички с первомайским
салютом)
развернутая
концептуализация
‘мая’
Речь идет о сосуществовании таких противоположных оценочных
реакций респондентов, как восторг, хорошо, красиво, это радость,
хорошая и неприятность, ностальгия, усталость [Салашник 2007: 12,
14].
1

осуществляется
во
2-й
части
незаконченной
драматургической трилогии - трагедии „Вальпургиева ночь,
или Шаги Командора” (далее: ВНШК). Названия всех трех
частей имеют прецедентный и интертекстуальный характер
и
являются названиями
языческих и христианских
праздников (ктематонимов), а также их литературных
реализаций,
объединенных
концептом
‘ночь’:
незаконченная „Эрсте Нахт” – „Ночь на Ивана Купала”
(другое название, под которым она была опубликована, „Фанни Каплан, или „Диссиденты”); „Цвайте Нахт” –
„Вальпургиева ночь, или Шаги Командора”; „Дритте Нахт”
- „Ночь перед Рождеством” (так и не написанная).
В трагедии Венедикта Ерофеева мы рассмотрим
собственно концепт ‘май’ и связанные с ним онимические
концепты ‘1 Мая’ и ‘9 Мая’.
‘Май’
‘Май’ в сверхконцепте ‘весна’ вербализуется в монологе
кроткого старичка Вовы в ІV акте:
Вова. Фу ты, а в деревне-то сейчас как славно! Утром, как
просыпаешься... первым делом снимаешь с себя сапоги,
солнышко заглядывает в твои глаза, а ты ему в глаза не
заглядываешь,... стыдно...и выходишь на крыльцо. А
птички-пташки-соловушки так и заливаются: фирли-тютю-фирли, чик-чирик, ку-ку, кукареку, кудах-тах-тах. Рай
поднебесный. И вот надеваешь телогрейку, берешь с собой
документы, и вот так, в чем мать родила, идешь в степь,
стрелять окуней...Идешь убогий, босой и с волосами. А без
волос нельзя, с волосами думать легче... И когда идешь –
целуешь все одуванчики, что тебе попадаются на пути. А
одуванчики целуют тебя в расстегнутую гимнастерку,
такую выцветшую, видавшую виды, прошедшую с тобой
от Эльбы до Техаса...
И вот так идешь...ветры дуют поперек... Сверху –
голубо, снизу – майские росы-изумруды... А впереди что-то

черненькое белеется... Думаешь: может, просто куст
боярышника?.. да нет. Может быть, армянин?...Да нет,
откуда в хвощах может появиться армянин?.. А ведь это,
оказывается, мой внучок, Сергунчик, ему еще только
четыре годика, волосики на спине только начали расти, - а
он уже все различает; каждую травинку от каждой
былинки, и каждую пичужку изучает по внутренностям...
После подключения Стасика к разговору:
Вова. А ты посади, Стас, какой-нибудь цветочек, легче
будет...
После того, как Стасик перечисляет цветочки, которые
он бы хотел вырастить в своем саду, Вова спрашивает его:
А синенькие у тебя есть? Я, если выйду в поле по росе, по
большим праздникам, - все смотрю: нет ли синеньких...
[Ерофеев 2000: 312 - 314]
В данном монологе выделяются следующие мотивы: 1)
весеннее/майское утро в деревне; 2) выход утром на
природу/ рыбалку/ охоту; 3) внезапная находка; 4)
любознательный ребенок; 5) цветы в твоем саду; 6) выход в
поле в праздник по росе. Кажущиеся на первый взгляд
лишь фреймами повседневности, данные мотивы в
сущности интертекстуальны. Они показательны для
деревенской прозы 1960-1980-х годов и, конкретно, для
творчества известного писателя-деревенщика Владимира
Солоухина 2, идиостиль которого пародирует Венедикт

См., например, совпадающие с ВНШК высокочастотные мотивы и их
вербализация у В.Солоухина: выход из избы на волю, на крыльцо
(„Капля росы”), весенне-летнее райское утро в деревне („Капля росы”),
выход в поле по ранней росе („Трава”), описание цветов, в том числе
одуванчиков („Трава“), бег босиком в детстве („Капля росы”), рыбалка
и рыбалка как охота („Капля росы”), неожиданная находка чего-либо,
например, лисят („Капля росы”), белого гриба („Третья охота”,
„Григоровы острова”, „Трава”).
2

Ерофеев. Показательно в этой связи совпадение имени
писателя и героя ВНШК.
В монологе Вовы ‘май’ лишен значений, связанных с
плодородием
и всем комплексом земледельческой
обрядности, присущих архетипическому концепту ‘май’.
Природно-временной
компонент
вербализуется
не
напрямую, а через „чужие” тексты с природной (весенней,
майской) тематикой. Главными текстовыми ассоциатами
‘мая’ (и, одновременно, маркерами интертекстуальности)
выступают мотив деревни весной/в мае и его словесные
репрезентанты, отсылающие, как уже отмечалось, к В.
Солоухину. В ВНШК они принадлежат семантическим
полям времени суток (утро), небесных светил (солнышко) и
стихий (ветры), растений, птиц, и пр. При этом
задействованы
зрительная, звуковая и тактильная
модальности (целуют), участвующие
в реализации
чувственно-эмоциональной доминанты монолога – любви к
миру, к природе. Ее репрезентантами выступают такие
эмотивные
средства,
как
графические
знаки
(восклицательные и вопросительные знаки, многоточия),
звукоподражательные слова (фирли-тю-тю-фирли и т.д.),
эмотивные (целуют) и эмотивно-оценочные лексемы
(славно, рай поднебесный), в том числе с эстетической
оценкой (майские росы-изумруды), уменьшительноласкательные суффиксы (солнышко, синенькие), а также
грамматические формы и синтаксические фигуры
(употребление 2-го лица единственного числа в обобщенноличном значении, вопросно-ответная форма и пр.).
Механизм пародии основан на гипертрофии способов
выражения эмоционально-чувственного отношения к миру
и часто сопровождается различного рода аномалиями. Так,
например,
появление
майских рос-изумрудов можно
объяснить игровым замещением конвенциональных
алмазов или жемчуга (как прозрачного и серебристо-белого)

изумрудами (зеленого цвета, что не применимо к росе) на
основе их принадлежности к гипонимической группе
„драгоценные
камни”.
При
чисто
формальном
использовании риторической фигуры, например, хиазма,
может возникнуть онтологическая аномалия: солнышко
заглядывает в глаза, а ты ему не заглядываешь; целуешь
одуванчики, а одуванчики целуют тебя. В целом майская
природа в ВНШК концептуализируется как чувственноэмоциональная и эстетическая аномалия, представленная
в форме пародии на сельскую идиллию В. Солоухина,
Мотив деревни весной/в мае переплетается с мотивами
утреннего пробуждения и приготовлений для выхода на
охоту-рыбалку и военными мотивами, характерными
для идиостиля В. Солоухина и других писателейдеревенщиков.
В результате возникает абсурдистский
гибридный образ мая как охоты-рыбалки-войны (идешь в
степь
стрелять
окуней;
расстегнутая
гимнастерка,...прошедшая с тобой от Эльбы до Техаса и
пр.). Контаминация охоты и рыбалки, а также имплицитно сбора грибов 3 и пахоты 4 основана на их включении в
Примечательно, что вслед за С. Т. Аксаковым В. Солоухин назвал
сбор грибов „третьей охотой” („Третья охота”). В мотиве внезапного
обнаружения
чего-то
черненького/куста
боярышника/армянина/внучонка
Сергунчика
мы
усматриваем
контаминацию упомянутого мотива находки (белого) гриба у В.
Солоухина (ср. что-то черненькое белеется в ВНШК)
и мотива
татарина в траве в „Тарасе Бульбе” (гл. ІІ). К ним присоединяется, по
всей вероятности, герой С. Т. Аксакова – внук Сережа (см. далее).
4
Имеется в виду мотив выхода на поле (пашню) по свежим утренним
3

росам
у А. Блока („Май жестокий с белыми ночами!”), где
дионисийству быта символистов противопоставляется тяжелый и
мужественный труд, связанный у А. Блока с картиной И. Е. Репина „Л.
Н. Толстой на пашне”. Данный мотив архетипичен: в день пророка
Иеремии (1-го мая) крестьяне выходили на посев по ранней майской
росе [Даль 1992: 12].

гипонимическую группу „хозяйственная деятельность
крестьянина”. Наложение мотивов охоты и войны 5
объясняется изоморфизмом их архетипических концептов.
Гибридно-цитатные
ассоциаты
‘мая’,
как
уже
отмечалось, представляют собой логические аномалии,
подлежащие дешифровке, как, например, мотив Идешь
убогий, босой, с волосами...
Последнее слово можно
толковать как трансформацию „простоволосого”, однако, с
учетом
интертекстов
это,
вероятнее
всего,
парономастическая игра волосы – власяница. 6 В
онтологической аномалии идешь в степь стрелять окуней
появление окуней помимо того, что указывает на
соответствующий мотив в „Григоровых островах” В.
Солоухина, объясняется также тем, что автор использует
Так, интертекстуальный знак степь, вероятно, восходит к „Тарасу
Бульбе”, где степь – одновременно и место встречи с врагом, и место
охоты/рыбалки (гл.ІІ).
Хронологически удаленные гетерогенные дискурсы – художественный,
связанный с эпохой Запорожской Сечи („Тарас Бульба”), и военный
дискурс Великой Отечественной войны контаминируются на общей
семантической основе - защита отечества и любовь к родине. Первый
дискурс маркирован через степь и мотив чего-то в кустах (см. ссылка
3), второй – через амфитезу от Эльбы до Техаса (правильно: „от Волги
до Эльбы”).
6
В качестве источников словесной и смысловой игры в ВНШК следует
назвать: мотив покаяния Дон Жуана в „Дон Жуане“ А. К. Толстого (И
мог бы я, босой и в власянице, Простертый в прах, и с пеплом на главе,
Хоть долю искупить тех преступлений, Которые безверьем рождены),
историю брата Руффино, который, следуя наложенной на него Святым
Франциском епитимьей, к возмущению прихожан, проповедовал в
церкви скинув рясу и капюшон, а также повторение этого поступка
самим Святым Франциском, сославшимся в проповеди на наготу
Христа ( «Цветочки Святого Франциска Ассизского», гл. ХХХ).
Интертекстуальная связь ВНШК с «Цветочками Святого Франциска»
подтверждается многократной травестией
исходного
мотива
«цветочков как примеров чудес и благочестия».
5

прием наложения устойчивых словосочетаний, связанных с
согипонимами
охота и рыбалка (стрелять/ловить
птиц/животных, ловить рыбу), подкрепляя данную
контаминацию рифмой, подсказывающей наличие прочих
вероятных интертекстов: стрелять окуней – это аллюзия на
название повести Б. Васильева „Не стреляйте в белых
лебедей” и одновременно отсылка к мотиву стрельбы в
голавлей (рыба семейства карповых) в „Капле росы” В.
Солоухина.
В монологе Вовы
обнаруживаются гротескно
деформированные мотивы с христианской семантикой:
выход нагим на природу (убогий, босой, с волосами) и
слияние с ней. Они восходят к предтекстам с мотивами
покаяния, наложения епитимьи, принятия схимы и
следования долгу (см. ссылки 4 и 6).
Таким образом,
„хозяйственная деятельность” актуализируется в форме
абсурдистского
цитатно-гибридного
образа
охотырыбалки-войны-пахоты-принятия
схимы-выбора
жизненного пути.
Все еще неясно происхождение мотива, связанного с
внучонком Сергунчиком. Возможно, это именная аллюзия на
внука Сережу в „Детских годах Багрова-внука” Сергея
Трофимовича Аксакова, послужившего прототипом своего
героя. Показательно, что
повесть С. Т. Аксакова,
упоминаемого в „Третьей охоте”, насыщена мотивами
природы, охоты и рыбалки, т.е. может рассматриваться как
еще один интертекст ВНШК. Присутствующие в указанном
мотиве ВНШК ассоциаты относятся к семантическим полям
детства, природы, любопытства к миру, нежности и
жестокости. Подобный смысловой контраст можно
рассматривать как пародийную
реакцию на сельскую
идиллию В.Солоухина. С развитием действия моральнооценочный компонент ‘мая’ – зло становится одним из
ключевых.

‘1 Мая’
Главное место в концептуализации ‘мая’ в ВНШК
занимает ктематоним Первомай. В ВНШК как
постмодернистском варианте классицистической трагедии
соблюдены, по словам самого автора, „все Буаловские
каноны” [Ерофеев 2000: 267]. Единство времени, места и
действия актуализируется в гротескно-игровом хронотопе:
Все происходит 30 апреля, потом ночью, потом в часы
первомайского рассвета в советской психбольнице
[Ерофеев 2000: 268]. В нем сочетаются два узуально
несовместимых концепта и их репрезентанты – советское
‘1 Мая’ (компонент „праздник”) и психиатрическая
больница (компонент „болезнь”), что соответствует
установке постмодерна на игру гетерогенными дискурсами
и отражает внетекстовые реалии 1960-х – 1980-х годов,
когда в СССР практиковалась репрессивная медицина.
Энциклопедическое значение Первомая, каковым оно
было в эпоху Л. И. Брежнева, представлено, например, в
Большой
Советской
Энциклопедии:
Первое
мая,
международный праздник трудящихся; день солидарности
рабочих всего мира, боевого смотра сил трудящихся всех
стран [БСЭ 1969-1978]. Статья содержит краткую историю
праздника, формы его празднования и их эволюцию,
основные лозунги и т.д. (идеолого-политический
компонент ктематонима).
Использование одной из главных дат советского
календаря
позволяет ввести в текст такие идеологополитические субдискурсы, как политбеседы, допросы,
суды, трибуналы [Скоропанова 2002: 338], а также образцы
соцреализма и его знаковые фигуры. Так, в диалогах
медперсонала и пациентов психбольницы содержатся
следующие идеологемы: противостояние социализма и
капитализма, международная солидарность трудящихся,
интернационализм,
колониализм,
национально-

освободительное движение, борьба за мир и т.д. Далее мы
покажем, что клишированные словесные формы этих и
других идеологем, а также идеологизированные онимы 7 в
карнавальном режиме взаимодействуют с гетерогенными по
отношению к ним феноменами и текстами, главные из
которых принадлежат дискурсу русской и зарубежной
классики [Скоропанова 2002: 335; Черняева 2004; Черняева
2010].
Важную роль в формировании концепта ‘1 Мая’ в
ВНШК играют
его узуальные и окказиональные
перифразы. К первым относятся советские идеологические
клише праздник международной солидарности
и
8
и Шаги
Первомай, ко вторым – Вальпургиева ночь
Командора. Через коннектор ночь к ним присоединяются
прецедентные феномены (варфоломеевская ночь) и
художественные
интертексты („Майская ночь, или
утопленница” Н. В. Гоголя, „Великий бал у Сатаны” из
„Мастера и Маргариты” М. А. Булгакова, „Египетские
ночи” А. С. Пушкина и пр.). Взаимоотношения этих двух
гетерогенных перифрастических групп и стоящих за ним
текстов носят игровой характер. При этом в одних
микроконтекстах
игра
предстает
как
их
противопоставление:
Прохоров.
Мы
отмечаем
сегодня
вальпургиево
праздненство силы, красоты и грации! А Первомай пусть
Они группируются на основе оппозиции мы (социализм и СССР) – они
(капиталисты и их мир): Аугусто Сандино, Долорес (Ибаррури),
Токтогульская ГЭС, Золотые пляжи Апшерона - Франциско Франко,
марионетка Чон Ду Хван, Пентагон, НАТО, Нельсоны-Рокфеллеры,
генерал Хейг, и пр.
8
Сближение Вальпургиевой ночи (в ночь с 30 апреля на 1 мая) с
советской идеологемой основано на единой дате празднования, а также
наличии общего компонента „праздник” и его составляющих - веселья,
алкоголя, угощения, песен, танцев, разговоров, ритуалов.
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отмечают нормальные люди, то есть не нормальные люди,
а нас обслуживающий персонал! [Ерофеев 2000: 328].
Оппозиция девиантное – нормальное, эксплицированная
в форме парадокса, является одним из вариантов
архетипической оппозиции свое – чужое (мы – они),
которая реализуется в игровом режиме как оппозиция народ
– власть, мы (советские люди, страны социализма, СССР) –
они (мир капитализма, Запад), русское – еврейское
мессианство, Россия – Запад. Актуализация осуществляется
с привлечением текстов Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя,
Л. Н. Толстого.
В других микроконтекстах наблюдается контаминация
‘Вальпургиевой ночи’ и ‘Первомая’, сопровождающаяся
подключением языковых клише и хрестоматийной
классики. Так, советский лозунг „Первомайский праздник –
это праздник труда, силы, красоты и молодости”
контаминируется со спортивными лозунгами типа
„Соревнования по гимнастике/Спортивный парад – это
праздник красоты и грации” и абсолютно диссонансной им
„Вальпургиевой ночью”: Прохоров. Мы отмечаем сегодня
вальпургиево праздненство силы, красоты и грации!
[Ерофеев 2000: 328]. Наложение идеологических клише
„первомайская демонстрация”, „первомайский праздник”,
„первомайское утро” и названия повести Н. В. Гоголя
„Майская ночь, или утопленница” порождает травестийную
первомайскую ночь, содержащую компоненты „ночь” и
„смерть”, прямо противоположные ассоциатам советской
идеологемы ‘1 Мая’(„утро”, „день”, „жизнь”). Таким
образом, ‘1 Мая’ в данных фрагментах текста
концептуализируется как девиантный, демонический и
спортивный праздник. Дальнейшее развертывание в
тексте получают первые два признака.
Сильная текстовая позиция (в названии трагедии)
перифраз ‘1 Мая’ Вальпургиевой ночи и Шагов Командора

указывает на них как на главную текстопорождающую
модель.
Анализ показывает, что концепт ‘Вальпургиева ночь’ у
Венедикта
Ерофеева
актуализируется
скорее
опосредованно, через две Вальпургиевы ночи „Фауста”
Гете [Черняева 2004: 309 - 310]. Первая ночь – это шабаш
ведьм с участием Фауста и Мефистофеля в первой части
„Фауста” и интермедия „Сон в Вальпургиеву ночь, или
Золотая свадьба Оберона и Титании”; вторая ночь – это
ожидаемая Фаустом встреча с Еленой, предсмертная
слепота, борьба ангелов и Сатаны за душу героя и победа
ангелов. Интертекстуальная связь ВНШК с гетевскими
„Вальпургиевыми ночами” подтверждается сравнением их
мотивов: шабаш ведьм в горах Гарца с разговорами, вином,
музыкой, пением и танцами, беспорядочным совокуплением
и театром (первая Вальпургиева ночь) – пьяный разгул в
палате (и, очевидно, у медперсонала) на гротескном
музыкальном
фоне
(исполнение
частушек,
травестированных отрывков из опер, оперетт и популярных
советских песен, танцы), тематическая какофония диалогов
– от бытовых до общественно-политических и вселенских
тем, редуцированное, по сравнению с гетевским
интертекстом,
присутствие
эротики
(совместное
празднование Натали и Бореньки),
театральность 9;
подготовка Фауста к встрече с Еленой как высшим
воплощением красоты, жизни и духовности, слепота и
смерть Фауста (вторая Вальпургиева ночь) – ожидание
Гуревичем встречи с Боренькой на праздничном ужине,
смерть одного за другим пациентов психбольницы, потеря
Гуревичем зрения от метилового спирта, предсмертные
муки героя. Ключевые значения первой Вальпургиевой
Двое протагонистов Гуревич и Прохоров выступают одновременно и
актерами-имитаторами безумия, и постановщиками гибельного сужета
( типичная для Вен. Ерофеева языковая аномалия).
9

ночи сконцентрированы в словах Гуревича в ІІІ акте
трагедии:
(...) Сегодня же ночь с 30 апреля на 1 мая. Ночь Вальпургии,
сестры Святого Венедикта. 10 А эта ночь с конца восьмого
века
начиная,
всегда
знаменовалась
чем-нибудь
устрашающим и чудодейственным. И с участием
Сатаны. Не знаю, состоится ли сегодня шабаш, но чтонибудь да состоится!... [Ерофеев 2000: 307]
Таким образом, конкретизируется и приобретает
метафизические
значения
сфера
девиантного
и
демонического, зла и смерти, более отчетливо
артикулируется семантика театральности, преступления и
наказания/возмездия.
Праздничный компонент ‘Первомая’ вербализуется
также в гибридном образе маевки-ужина, во время
которого медперсонал маевничает: выпивает, угощается и
занимается
любовными
утехами
(ср.
языковое
„любезничать” в значении „флиртовать” у Венедикта
Ерофеева). Комический эффект возникает как результат
совмещения элементов гетерогенных дискурсов
–
советского революционного (маевка) и бытового (ужин), за
которым кроется „высокий” литературный архетип Дон
Жуана. Здесь наблюдается присущая поэтике ВНШК
двойная травестия.
В первом случае подвергается
деидеологизации и профанизации маевка, во втором –
обытовляется и осовременивается интертекстуальный
маркер ужин, связанный с мотивом приглашения статуи
Командора на ужин к Дон Жуану (главные интертексты
„Каменный гость” А. С. Пушкина и „Дон Жуан” А. К.
Толстого):
Гуревич. Так вот, сегодня, первомайской ночью
Это сознательная ошибка, за которой стоит стремление
мистифицировать читателя: на самом деле, Вальпургия – сестра святого
Вилибальда.
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Я к вам зайду...грамм двести пропустить...
Не дуриком. И не без приглашенья:
Твой Боренька меня позвал, и я
Сказал, что буду. Головой кивнул. [Ерофеев
2000: 309-310]
Добавим, что актуализация слепоты героя, смерти и
возмездия связана не только с „Фаустом”, но и
с
„донжуановскими” интертекстами, а также с „Борисом
Годуновым” А. С. Пушкина.
Праздничная
первомайская
ночь
в
ВНШК
эксплицируется и как пир, отсылающий к „Пиру” Платона
[Седакова 1998: 355, 364; Черняева 2004: 316 - 317] и его
архетипу – античному симпосию, означавшему беседы в
царстве мертвых. Семантическое ядро архетипа пира –
„застольная беседа” посвященных „о высших материях”,
сопровождающаяся возлияниями божеству [Седакова 1998:
355, 364]. В ВНШК тематика „Пира” Платона присутствует
лишь частично и то в виде следов. Функцию „высоких” тем
берут на себя главным образом
тексты советского
идеолого-политического дискурса, часть из которых
образует энциклопедическое значение ‘1 Мая’. С учетом
платоновского интертекста, концептуализацию ‘1 Мая’ как
идеолого-политической аномалии и псевдофилософии 11
можно рассматривать и как очередную актуализацию
авторской
модели
„вырождение
великого
в
смешное/ничтожное”. Несмотря на важность мотивных
совпадений с „Пиром” [Черняева 2004: 316 -317], главным
при заимствовании все же является диалогическая форма.
Как и в „Пире”, игровое ее развертывание (риторическое
вдохновение) стимулируется опьянением. С этой точки
зрения главным героем пира в ВНШК становится свободное
См. примеры анализа
„неофициальной, пародийной версии
государственной идеологии, политической истории и культуры” в
ВНШК у И. С.Скоропановой [Скоропанова 2002: 333-344].

11

слово
и
его
неограниченные
комбинаторные
12
возможности,
превращающие праздник в словесное
пиршество. Раскрепощенное слово противостоит всем
застывшим клишированным формам, в том числе и
советскому Новоязу.
Через коннектор „пир” в ВНШК вовлекаются другие
тексты-доноры с этим же ядерным концептом, 13 в первую
очередь „Пир во время чумы” А. С. Пушкина (см. чумовоз,
чумоподобный, зачумленный мир, а также прочие,
включительно мотивные маркеры). Благодаря пушкинскому
„Пиру” и концепту ‘чума’ смерть в девиантном пире ВНШК
получает дополнительную артикуляцию:
болезнь,
риторическое вдохновение и сама смерть
становятся
смертельной болезнью, предсмертным красноречием и
неудержимым влечением к гибели. Актуализируется
тема неумолимости судьбы как варианта темы возмездия.
Таким образом, компонент „праздник” в ‘Первомае’
актуализируется как идеолого-политическая аномалия,
трагикомический шабаш-маевка-пир (в особенности
словесный)-ужин-театральное действо. Базой
для
создания гротеска является взаимодействие гетерогенных
согипонимов пир, ужин, маевка, шабаш.
По мере
подключения текстов-доноров расширяется
концептосфера как самого концепта ‘Первомай’, так и
текста в целом, примером чего может послужить тема
возмездия. Второе название трагедии „Шаги Командора”
связано с одноименным стихотворением А. Блока и его
Здесь мы перифразируем Р. Барта, заметившего, что в трагедии
классицизма, каноны которого пародирует Вен. Ерофеев, подлинным
„действователем” выступает „слово”, а сама трагедия предстает как
„чисто языковой мир” [Барт 1989: 151].
13
К ним относятся: тема пира у Г. Р. Державина,, „Пир на весь мир” из
поэмы Н. А. Некрасова „Кому на Руси жить хорошо”, нравственнорелигиозные споры в застольях у Ф. М. Достоевского.
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ядерным концептом ‘возмездие’, а также особенностями его
актуализации.14. На наш взгляд, Венедикт Ерофеев
акцентирует внимание прежде всего на современном
социальном и моральном аспекте возмездия (мы - они), но
без его цивилизационной составляющей, как у А. Блока.
При этом сохраняется вневременная (в том числе и
блоковская) перспектива, присущая русской литературной
традиции сюжета: см., например, предсмертные слова
Гуревича: Боже, не дай до конца ослепнуть...Прежде
исполнения возмездия [Ерофеев 2000: 342].
С семантическим полем возмездия пересекается поле
смерти.
Кроме
указанных
выше
примеров,
танатологический код участвует в концептуализации
энциклопедического
значения
‘Первомая’.
Присутствующие в ВНШК не только советские, но и другие
идеологемы
и
мифологемы
(‘мессианство
русского/еврейского народа’, ‘Россия и Запад’) содержат
семы борьбы, соперничества, краха и т.д., что создает
основу для концептуализации их как катастрофы. При
этом одну из ключевых ролей играют иудео-христианские
интертексты – „Откровение Святого Иоанна Богослова” и
Талмуд, присутствующие в виде мотивов землетрясения,
гибели народов и континентов, эпидемии, пророчества о
грядущих бедах и пр. Вторым важным компонентом
травестийных образов катаклизмов является советский
общественно-политический и идеологический дискурс, в
особенности дискурс 1970-х-1980-х годов, третьим –
художественные тексты. Танатологический аспект
концептуализации ‘Первомая’ следует признать абсолютно
Сам А. Блок трактовал возмездие как пришествие „нового варварства”
– цивилизации. См. также толкование Е. Г. Эткинда: „...Соединение
Командора с автомобилем придает мифу о преступлении и наказании
Дон Жуана характер вневременной и, в то же время, современный”
[Эткинд 1997: 110].
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неконвенциональным. Корни этого кроются не только в
самой идеологеме, но и в интертекстах с семантикой зла
(или добра – зла), а также в архетипе-концепте ‘май’, где
это зло присутствует.
Благодаря „донжуановским” интертекстам ‘Первомай’
концептуализируется как время любви и любовной
измены.
Речь
идет
о
любовном
треугольнике/четырехугольнике
Боренька – медсестра
Натали – Гуревич – медсестра Люси и его богатой
интертекстуальной парадигме, ряд членов которой
достаточно эксплицирован (сюжеты на тему „Торквато
Тассо”, например, у Гете и К. Н. Батюшкова), другие же
актуализированы в меньшей мере (Евгений Онегин – Ольга
– Ленский – Татьяна; Пушкин – Наталья Гончарова – Жорж
Дантес). Литературный архетип любовного треугольника
травестируется по модели „вырождение великого
в
смешное/ничтожное”. В любовной линии ВНШК в
гибридно-цитатной форме актуализируется присущая
архетипу ‘мая’ семантика любовного обмана, неудачи.
‘9 Мая’
Периферийный для ВНШК концепт ‘9 Мая’
актуализируется в виде трансформированной цитаты из
популярной песни Д. Тухманова „День Победы”.
Показательно, что концептуализация осуществляется с
использованием
одного
из
ключевых
кодов
танатологического, т.е.
жизнь > смерть интертекста
инвертируется: жизнь < смерть. Нельзя не согласиться с И.
С. Скоропановой в том, что таким образом автор
акцентирует внимание на страшной цене этой победы
[Скоропанова 2002: 341].
В заключении отметим, что актуализация указанных
концептов в ВНШК осуществляется на прецедентной и
интертекстуально-игровой основе с участием афатической
речи, что приводит к созданию гибридно-цитатных

концептов. ‘Май’ репрезентируется как хозяйственная,
чувственно-эмоциональная, психическая и эстетическая
аномалия, как пародия на сельскую идиллию писателядеревенщика
В.
Солоухина.
Концепт
‘1
Мая’
эксплицирован
в
форме
травестии
общественнополитического дискурса (главным образом его советского
варианта) и „высокой” литературной классики. ‘Первомай’
у Венедикта Ерофеева – это идеолого-политическая
аномалия,
симпосион-шабаш-маевка-ужин
в
зоне
девиантности, неосуществленное возмездие и гибель,
вселенская катастрофа, любовная драма, театр. ‘9 Мая’
вербализуется в виде гротеска с ключевым значением
„смерть”. Обращает на себя внимание тот факт, что в
процессе игровой концептуализации реанимируется ряд
компонентов архетипа-концепта ‘май’ (зло, болезнь, обман,
любовная неудача), указывающих на его первоначальную
двойственность.
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БОТЕВИТЕ КАЛЕНДАРИ
Сава Сивриев (Шуменски университет „Епископ
Константин Преславски“)
BOTEV CALENDARS
Sava Sivriev (University of Shumen Episcope Konstantin of Preslav)
Abstract: Hristo Botev publishes a Calendar for the year 1875 where
he includes the poem Haji Dimitar , and next year a Calendar for 1876 where
he issues the poem The Hanging of Vasil Levski.
At the end of 18th and early 19th century many martyrs perish for their
faith in Christ. They shape the idea of holiness within the Bulgarian
community character in the Ottoman empire. Civil history actors are
compared to that martyrdom death as they perish. Their victory is seen
through their martyrdom.
In his lyrical works Hristo Botev illustrates the slow and painful
dying and the martyrdom death of otherwise civil history heroes Haji Dimitar
and Vasil Levski. He includes their names among the names of saints and
martyrs in the calendars published. The modern martyrs are models of
spiritual holiness.
Hence the calendars acquire new look by unifying sacred and
historical. The model of historical holiness aligns with the models of faith
spiritual sanctity.

Христо Ботев издава два календара – „Календар за
година 1875“, в който отпечатва „Хадж и Димит ър“, и
„Календар за 1876“, в който отпечатва „Обесванет о на
Васил Левски“.
Преди това текстът на „Хадж и Димит ър“ е печатан

във вестник „Независимост“, год. III, бр. 47, 1873, т.е. две
години преди да бъде публикуван в „Календар за година
1875“.
Текстът на „Обесването на Васил Левски“ не е
поместен в „Песни и стихотворения“. Причината, поради
която Христо Ботев отпечатва „Обесването на Васил
Левски“ в календар точно през 1876 г., Захари Стоянов

обяснява по следния начин:
„...неговот о полож ение, и полит ическо и домашно,

беше едно от най-разбит ит е и унилит е... В т ия минут и...
т ой пише ст енен календар, койт о украсява с порт рет а на
В. Левски и праща брат а си Ст ефана, да го продава по
Румъния и изкара някой гологан за дневна прехрана. За да
не бъде обикновен и съвсем сух т оя календар, написва и
т уря под порт рет а поменат от о ст ихот ворение“ [Стоянов
1988: 4-5].
Но Захари Стоянов обръща внимание не само на
причината за издаването на календарите – сиромашията на
Христо Ботев – а подчертава по повод на стихотворението
„Обесването на Васил Левски“ значимостта на героя:
„ж ерт ват а е една от най-великите по онова време.
Васил Левски, Дяконът, този свещен образ, тоя идеал на
всичко, щото е честно и благородно, тоя мъченик на правото
и на свободата...“ [Стоянов 1988: 4-5 – курсивът мой – С.
С.].
Календарът на Христо Ботев за 1876 г. е изгубен. В
по-късно издаваните съчинения на Христо Ботев текстът на
„Обесването на Васил Левски“ се печата така, както го е
издал Захари Стоянов. Първият календар, с текста на
„Хаджи Димитър“, също е изгубен, но оригиналът е
намерен случайно от Иванка Ботева – при преустройството
на квартира в София, в която се заселва със съпруга си.
Втори оригинален екземпляр е намерен в архива на
Николай Колев от Шумен.
Любопитно е да се отбележи, че след смъртта на
Христо Ботев излиза „Календар за 1877“ – с лика на Христо
Ботев като войвода и стихотворението „Христо Ботйов
войвода“ от неизвестен автор. Христо Ботев е добавен към
списъка от ж ерт ви и мъченици, който той сам започва да

съставя. Календара издава Танас Киров в Болград,
Бесарабия. Единственият запазен екземпляр изгаря при
бомбардировките на София през Втората световна война.
Останала е репродукция от него по списания и вестници.
Как Ботевите календари се вписват сред книжнината
на Българското възраждане?
Във втората половина на XVIII век първия списък на
български светци, или казано по друг начин – на
българската святост, прави преп. Паисий в своята „История
славяноболгарская“. След него насетне, ако се погледне у
Маньо Стоянов [Стоянов 1957-1959], не малка част от
издадените близо 2000 книжни тела през Възраждането са
календари. Може да се каже, че няма книжовник, който да
не е правил календар – Христодул Николов, Константин
Огнянович, Пенчо Радов, Ботьо Петков, Захарий Круша,
Христо Данов, Петко Р. Славейков, Димитър Паничков,
Драган Манчев, Рашко Ил. Блъсков, Илия Блъсков и пр., и
пр. Не се наемам да изведа някаква типология в това
календарно строителство. Календарите през Възраждането
са списък от светци, не само български, чиято памет се
чества, т.е. преживява. По друг начин казано, преживява се
животът и подвигът на светци, преподобни, мъченици, тук,
в земното време, и в този смисъл може да се каже, че
календарът, в този му цикличен вид, не бележи време, тъй
като време за светостта няма. Календарът е образец, към
който следва да се стреми в земния си път всеки, който
избере да преживее вечността със Създателя си. Това са
образците на успял живот тук – Богородица, апостолите,
светците, мъчениците за вярата. Това са образци на блажено
успение. Животът на светци и мъченици е все еднакъв –
живот с Христа, в земното време, каквито да са
изпитанията, несгодите, мъките и мъченията от
инакомислещи в този временен живот тук. Различно е само
времето, мястото на подвига. Различни са противниците на

Христовата вяра. Календарът припомня този живот и в
личните молитви, и в църковните служби ежедневно – на
утреня и вечерня, или в неделя и празник, на литургия се
повтарят молитвите към тях, успелите, за нас, които сме се
заели да се изкачим по лествицата към вечността с Бога.
В някои календари се добавят и предсказания –
„Календар, съставен от предзнанията на знаменитий
астроном Казамиа за 1851 г.“ от даскал Ботьо Петков.
Подобни календари издават Драган Манчов, Захари
Княжески и др.
В календарите понякога са размесени сакралното със
светското – например в „Летоструи“-те на Христо Данов.
Летоброенето се отбелязва по еврейски, по хиждра и от
Рождество Христово. Добавят се разписанията на корабите
от
Цариград
и
Солун
до
пристанищата
в
Средиземноморието, а също така разписанието на корабите,
плаващи до пристанища в Черно море и до пристанища по
Дунав – градовете на Централна Европа. Вписването на
светското в сакралното започва, струва ми се, още в ранното
Възраждане. В 70-те години на XIX век това вписване е
вече очевидно, имайки предвид споменатите „Летоструи“
на Христо Данов. Те още се наричат домашен календар,
къщний календар, българский народен календар, и имат
значението на семейно списание. Със съветите си по
природни науки, икономика, земеделие, домакинство,
хигиена, учебно дело, книжнина, история, география,
биографии, годишен преглед на светски събития, повести,
разкази, стихотворения, критични бележки, библиография, с
гравюрите, които го илюстрират, нотираните песни и
сътрудници, като Петко Р. Славейков, Григор Начович,
Иван Гешов и пр. люде, „Летоструи“-те очертават кое и как
от ежедневието се вписва в сакралното – дотам, че
сакралното остава като свят, отделен от реалността и
потребностите на делника. С делника и светското му време

вече се живее. „Летоструи“-те дават представата за
културата на ежедневието.
В края на XVIII – началото на XIX век обаче се
съгражда една нова мъченическа реалност, която съгражда
високия ред на извън делничното. Тя се чете в житията на
Райко-Иоан Шуменски, Онуфрий Габровски, Дамаскин
Габровски, Йоан Български, Лука Одрински, Никита
Серски, Лазар Български, Акакий Серски, Прокопий
Варненски, Йоан Търновски (Омуртажки), Игнатий
Старозагорски, Злата Мъгленска, Димитрий Сливенски и
пр., и пр. люде, които, поради насилие, измама или
лекомислие или приемат исляма, а сетне се отказват от него
и погиват мъченически за вярата, следвайки онези, които
преди тях са успели в успението си и в единението си във
вечността с Христа. Как мисълта за победа чрез
мъченичество тръгва от Атон и как тя придобива светски
характер, е друг въпрос, но техният подвиг, на мъчениците,
съгражда духа и представата за духовно надмощие и градеж
в ранното Възраждане. Мъченическият подвиг става
предмет на художество в „Стихове пиитически“ на
Никифор и Иеротей. В „Стiхи надгробнiи...“ на Неофит
Рилски. В пишещия сам „Житие...“-то си св. Софроний
Епископ Врачански. Как става канонизацията на тези
мъченици? От кого? – не се наемам да отговоря. Йоан
Търновски (Омуртажки) е обесен в Търново на 16 юли 1822
г., в 12 часа през деня. В 1824 г. Никифор и Иеротей,
атонски монаси, поселили се в манастир в Сремски
Карловци, съставят сборник, в който съставят и служба на
св. Йоана Търновски, „Житие“ и „Стихове пиитически“,
които са житие на Йоана и молива. Това е изказано в
стихова форма, при следване на църковнославянската
химнография.
Превръщането на мъченичеството за вярата в
„етномартирас“ (мъченик за нацията) в частта от

Османската империя на Балканите, изглежда, става някъде
след времето на Гръцката завера. След Великденската
служба в Константинопол бил обесен на портите на
църквата „Св. Георги“ на Вселенската патриаршия патриарх
Григорий V. Тялото му след поругаване било хвърлено в
морето. Намерено от гръцки моряци, плаващи под руски
флаг, отнесено в Одеса, погребано с митрата на Патриарх
Никон – по наредба на император Александър I Павлович, и
после, в 1871 г., върнато в Атина. От 2000-ната година той е
в списъка на светците на Московската Патриаршия и по
народному е етномартирас. Подобни мъченици за нацията и
за историята, техният подвиг и жития, превръщането на
духовното в светско и историческо, победата чрез
мъченически исторически подвиг, героиката на това
историческо мъченичество в българското културно поле
стават особено очевидни след текстовете на Георги С.
Раковски.
Всъщност в текстовете си за Хаджи Димитър и
Васил Левски Христо Ботев точно това е предал –
мъченическото умиране и мъченическата смърт на героя.
Без да пише цяло тяхно житие, от времето от умирането и
смъртта е направил вечност и в двата си календара е
поместил историческите вече новомъченици сред образците
за духовна святост. Оттук и самият календар започва да
изглежда по нов начин – с единение на сакралното и на
историческото. Образецът за историческа святост се
уеднаквява с образците за духовната святост за вярата.
В този план работи културата в 80-те години, когато
се пишат последните възрожденски творби – „Записки по
българските въстания“, „Епопея на забравените“, „Под
игото“ и пр. много познати текстове. Те представят
мъченичеството и подвига за исторически идеи и съграждат
един нов календар, с персонажи от историческото време на
Високото възраждане.
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ХАДЖИ ДИМИТЪР И БОТЕВ В
БЪЛГАРСКИЯ ИСТОРИЧЕСКИ КАЛЕНДАР
Страшимир Цанов (Шуменски университет „Епископ
Константин Преславски”
The report investigates the ways historical personalities fit in
Bulgarian national calendar. A clarification is given to the logical
mechanism whereby the image of the Hristo Botev is imposed as a symbol
of sacrifice in the national self-consciousness.
Key words: historical calendar, Botev, heroism, mythologization
ХАДЖИ ДИМИТР И БОТЕВ В БОЛГАРСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ
КАЛЕНДАРЕ
Резюме: Статья рассматривает место и значение дня Ботева и павших за
свободу Болгарии (2-ое июня) в болгарском историческом календаре.
Генезис чествования Ботева открывается в мифологизации героев
(Филипа Тотю, Хаджи Димитра), присущей культуре болгарского
Возрождения. Превращение Ботева в символа болгарскоого героизма
объясняется мифологизирующей силой поэзии, слиянием жизни с
поэзией в образе поэта-революционера.
Ключевые слова: исторический календарь, Ботев, героизм,
мифологизация

Историческият календар включва честването на
личности и събития, които са паметни за националната
общност и чрез които тя осъществява (или се опитва да го
прави) своето културнополитическо единство. Българският
исторически календар логично е ориентиран към
Възраждането, времето, когато се формира и утвърждава
българската нация, и към събитията, генетически
произтичащи от тази епоха. “Наследство” от Възраждането
в българския исторически календар са 3 март, Денят на
Освобождението, 19 февруари, Денят на Левски, 2 юни,
Денят на Ботев и падналите за свободата и независимостта
на България. „Производни”, ако можем да използваме тази
дума, от възрожденската ценностна система са честванията

на 6 септември - Денят на Съединението, и 22 септември Денят на Независимостта.
Тема на настоящия текст е генезисът в националната
култура на Деня на Ботев и загиналите за свободата и
независимостта на България. Той не е официален празник,
маркиран чрез толкова важното за милиони хора понятие
почивен ден, но е отбелязван със сигнал за едноминутно
мълчание, което траурно трябва да обедини нацията чрез
преклонението пред героите, отдали живота си в името на
Отечеството. Самото назоваване определя деня като време,
в което трябва да се почете и паметта на Ботев, и на всички
загинали за свободата. Конюнкцията в случая означава
един синекдотичен механизъм на смислообразуване –
поетът революционер е представителен за една общност
от герои, благодарение на чиито жертви България е
свободна и независима. Фактически 2 юни осъществява
във времето симбиоза, която в пространството на
историческата памет не присъства, защото няма паметник
едновременно на конкретна личност и на незнайния воин.
Но това, което е неприсъщо за пространственото
конструиране на паметта, е нормално за нейното времево,
календарно битие.
Въпросът, който ни интересува, е защо именно Ботев
се явява персоналният символ на българската саможертвена
героика? За да му отговорим, трябва да започнем с
въпросите кога се появява честването на национални герои
и има ли предходник Денят на Ботев.
Епохата на Възраждането поражда необходимостта
от исторически митове, от вписване в националното
съзнание на личности - образци за подражание, които да
поддържат ценностното самоосъзнаване на общността.
Чуждото политическо иго естествено генерира потребност
от митове за своята, за българската храброст. Митове,
необходими като идеологически и психологически стимули

в националноосвободителната борба. Показателно е, че найпопулярният средновековен владетел през Възраждането е
именно хан Крум, а не имащите по-голямо историческо
значение хан Аспарух (Основателят на държавата), княз
Борис I (Покръстителят) или цар Симеон (Великият, при
когото държавата е най-голяма). Хан Крум е свързван с найбляскавата военна победа от старата българска история.
Това, че през възрожденската епоха българското се
сакрализира, както спонтанно, така и идеологически
целенасочено, не е пречка песента „Поискал гордий
Никифор” по текст на Найден Геров да се възприема като
българска Марсилеза, а в стаята на българския патриот да се
вижда портретът на езичника хан Крум, комуто поднасят
главата на православния византийски император (нещо,
което страшно възмущава руския религиозен мислител
Константин Леонтиев – Леонтиев 1993: 66).
Но споменът за героиката в миналото не е
достатъчен, нужно е идентифициране на героичното в
настоящето и легитимирането му като исторически мит,
тоест като пример, образец, идеал и за съвременници, и за
потомци.
Първата фигура от Възраждането, митологизирана
като юнак, герой, не във фолклорно-легендарния, а в
идеологическия смисъл на думата, е Филип Тотю. Битката
при Върбовка на 20 май 1867 г. може да не впечатлява
особено, когато я „гледаме” от дистанцията на времето, но
тя се превръща в изключителен източник на национална
гордост за патриотите, прочели и най-вече чули за нея в
края на шестдесетте години на XIX век. За възрожденския
българин, за неговото самочувствие на борец (настоящ,
бъдещ или въображаем) против робството, е била
необходима легендата за крилатия войвода. И той я
изгражда. Това се осъществява благодарение на няколко
фактора: бойните умения на Филип Тотю, респекта на

турските власти (в официални османски документи се
среща името „Канатлъ Тотю”, т.е. „Крилатия Тотю”), силата
на устния слух и способността му да конструира от
историческите факти надисторическа реалност; и не на
последно място по важност – ангажираността на изкуството.
За битката и славния войвода се пишат стихотворения,
нарисувана е картина от Хенрих Дембицки, Ангелаки Савич
издава книгата „Маска долу”, а трупата на румънския
актьор Йоргу Караджале играе с бляскав успех пиесата
„Боят на българите с турците под командуването на
воеводата Филип Тотю”. Славата на хайдутина, превърнал
се в революционер под влиянието на Георги Раковски, е
впечатляваща. Бачо Киро пише за Тотюво време и
отбелязва, че всеки малко по-събуден българин е бил
наричан Тотю [вж. Стоянов 1983]. Но крилатият войвода не
се превръща в персонален символ на юначество и
саможертва,
защото
има
нещастието
от
културноисторическа и щастието от житейско-човешка
гледна точка да остане жив при Върбовка и цели 40 години
след нея. А това, че по-сетнешните му деяния не се вписват
еднозначно в изградения героичен образ и някои от тях
сериозно го разколебават, вече са подробности.
Следващата личност, иденифицирана като символ на
българското юначество, е Хаджи Димитър. Определено
можем да твърдим, че със своя характер и действията си той
съответства на историческата потребност от митологеми на
революционното движение. Четата от 1868 г., водена от
него и Стефан Караджа, извършва чудеса от храброст,
засвидетелствани не само в устните разкази на българите,
но и в официалните рапорти на дунавския валия Мехмед
Сабри паша и председателя на Меджлиса (Държавния
съвет) Митхад паша. В пространството на слуховете Хаджи
Димитър остава жив, Любен Каравелов пише драма за него,
стихове му посвещават редица поети, сред които се

откроява Ботев с баладата „Хаджи Димитър”. Възникват и
народни песни за Куцофлорския херой (както го нарича
Захари Стоянов). Ботев го включва и в своя стенен календар
за 1875 година и така легитимира чрез авторитета на
християнската символика неговата историческа значимост.
След Освобождението митът за героя практически е
институционализиран, неофициално, но реално е поместен в
календара на българското общество. От 1883 г. започват
чествания на връх Бузлуджа. Те са израз на почит и към
славния войвода, и към неговите четници, и към борците за
свобода въобще. Показателно е, че за З. Стоянов от „Четите
в България на Филип Тотя, Хаджи Димитра и Стефан
Караджата” Бузлуджа и подвигът на войводата
символизират българското юначество”: „Ех, Бузлуджа,
Бузлуджа! Свято и историческо място си ти!...ти видя как
българинът знае да умира за свободата, как лее той
кръвта си за своето отечество...”. Първото организирано
честване на годишнината от гибелта на Хаджи Димитър и
неговите четници е през 1883 г. На 9 юли жители на с.
Хасът, ученици и учители от Казанлък посещават Бузлуджа
и полагат венци на мястото на сражението. Свещеник Иван
Стоянов извършва панихида. Събитието е описано в
пловдивския вестник в. „Марица” 1
На следващата 1884 г. на върха се събират 500-600
души, сред тях, носена на ръце, е майката на Хаджи
Димитър. По решение на Казанлъшкия градски съвет
(секретар е Константин Бозвелиев) честването е на 20 юли
(2 август). С този административен акт личността на
войводата и последното сражение на неговата чета влизат в
регионалния исторически календар на Казанлъшко.
Фактически обаче този акт на местната власт легитимира
мястото на Хаджи Димитър в българския национален
1

Марица, №507, 19 юли, 1883.

исторически календар, защото митологичният ореол на
героя прави ежегодните тържества на Бузлуджа всенародни.
Такъв характер те имат в първите две десетилетия след
Освобождението.
Това
е
времето,
когато
чрез
преклонението пред паметта на Хаджи Димитър се изразява
почит въобще към героите на освободителните борби, без
това
да
е
институционализирано
с
държавни
административни актове.
На честването през 1885 г. присъстват около 2500
души от Княжество България и Източна Румелия.
Събитието илюстрира как историческият календар може
да актуализира миналото с цел пораждане на бъдещи
действия, които да коригират настоящата политическа
реалност. По инициатива на членовете на БТРЦК
присъстващите полагат клетва, че ще се борят за
Съединението на двете Българии. След месец и половина
клетвата е изпълнена. С честването на Хаджи-Димитровата
памет е свързано и създаването под ръководството на Д.
Благоев на БРСДП (бъдещата БКП ). Учредителният
конгрес е свикан на Бузлуджа на 20 юли 1891 г. Не за да
поеме символичната енергетика на свещеното място и
свещеното време на героичната история. Причината е
твърде прозаична – учредителите са разчитали да останат
незабелязани сред огромното множество почитатели на
сливенския юнак. Този факт обаче показва, че денят на
Хаджи-Димитровия подвиг сериозно присъства в
обществения живот, че е част от българския исторически
календар като ден, в който се почита легендарен борец за
свобода и чрез него се честват борците за свобода въобще.
Тържеството през 1898 г. е своеобразна връхна точка
в историята на честванията. То придобива особена
религиозна символика чрез ритуала на препогребване на
костите на загиналите четници, извършен от старозагорския
митрополит Методий Кусевич. На върха са старите войводи

Филип Тотю и Панайот Хитов, участникът в
Бузлуджанското сражение Христо Македонски, който носи
знамето на Караджата, Стоян Заимов, един от апостолите на
Априлското въстание. Положен е основен камък на
паметник на Хаджи Димитър, построен чак през 1961 г.
След 1898 г. интересът към датата 20 юли отслабва и
това се отразява на мащабите на нейното отбелязване чрез
граждански ритуали. Честването на Хаджи Димитър
постепенно се регионализира. Датата 20 юли, която има в
продължение на две десетилетия неофициален, но реален с
оглед на колективните социалнопсихологически нагласи
статут на ден на Хаджи Димитър и загиналите за
свободата на България, постепенно отстъпва своето място
на 2 юни като ден на Ботев и загиналите за свободата и
независимостта на България.
Честванията на двамата, войводата-идеал и поетавойвода, започват почти едновременно – на Хаджи Димитър
през 1883 г., а на Ботев през 1884 г. Защо датата на Ботевата
смърт измества в историята на националните ритуали датата
на Хаджи-Димитровата, защо спечелва „съревнованието” с
нея и става ден на загиналите за свободата и независимостта
на България? Преди да отговорим на този въпрос, да кажем
две думи по въпроса защо е възможно подобно
„съревнование”. Може би защото обикновено всяко
обобщение, отнасящо се към историческата съдба на един
народ, изисква своя персонификация, своя личностна
конкретизация и символизация. И защото персоналният
символ може да бъде само един. Още в първите години
след Освобождението се появяват знаците на бъдещото
институционално статукво на паметта за Ботев. Интересът и
пиететът към Ботевата поезия се утвърждават като
константи в обществото и нещо много важно, в
образователните практики. През 1890 г. във Враца лично от
княз Фердинанд и в присъствието на министър-

председателя Стамболов се открива първият паметник на
поета-революционер, който е и първи паметник въобще в
Княжество България.
Ботевата чета, от гледна точка на своята бойна
биография, на своята героика, разбирана като саможертвени
действия в името на националната кауза, не издържа едно
сравнение с четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа.
Нейният войвода също. Заявяваме го с цялото си уважение
към идеализма на слезлите на козлодуйския бряг
родолюбци. За националната памет обаче не са важни
фактите, а фактът. Не е важно с какви по численост
турски войски се сражават четите, колко вражески войници
са убити, колко четници се предават, колко се самоубиват,
за да не попаднат в плен, какви са воеводските качества на
Ботев, който според първоначалния план е трябвало да бъде
писар, и на Хаджи Димитър... Важен е фактът, че и двамата
войводи загиват там горе, в юнашкото, мито-поетическото
пространство на Балкана. И изборът кой от двамата войводи
да влезе в националния исторически календар или да заеме
по-почетно място в него не се определя от това, което
свидетелстват за тяхната героика документите, а от това,
което присъства като знание за тях в културата. Поезията
на Ботев, включително и баладата „Хаджи Димитър”,
предопределят избора. Двуединството живот – поезия и
изключителното място на Ботевите стихове в българската
духовност превръщат личността, имаща само тридневна
четническа биография, в символ на героите, жертвали се в
името на българската свобода.
За първи път 2 юни официално и всенародно се
чества през 1901 г. През епохата на тоталитаризма
названието двукратно е редактирано, естествено по
идеологически съображения. Следва се комунистическата
стратегия да се усвояват (или присвояват) исторически
личности с митоисторически ореол. Така от 1953 до 1988 г.

2 юни е Ден на Ботев и на загиналите в борбата против
турското робство, капитализма и фашизма и в
Отечествената война. От 31 май 1993 г., слава Богу, 2 юни е
Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта
на България.
В основата на календарното обвързване на поета
ревоюционер и героите на родната история въобще е
подвигът на словото и баладата „Хаджи Димитър” е
негова същностна част. А тя като литературна творба е
невъзможна без реалното и героично присъствие в
историята на Димитър Николов Асенов, или просто Хаджи
Димитър. От това следва един на пръв поглед странен извод
– Ботев става персонален символ на воинската патриотична
саможертва 2 благодарение на Хаджи Димитър.
Ботев е подходящ „наследник” на Хаджи Димитър
като персоналистичен символ, защото „повтаря” външните
знаци на героичното му битие: пътя към смърттабезсмъртие (от Дунав до Балкана ), лобното място (горе,
високо в Балкана). И нещо особено важно – защото има
съкровена вътрешна връзка между двамата: между юнака и
поета, който го възпява, повтаря неговия подвиг и приема
неговата смърт.
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BULGARIAN “MODERN TIMES” IN THE TEXTS OF ALEKO
KONSTANTINOV

Dimitar Burla
Resume: The paper examines the way in which the texts of Aleko
Konstantinov construct the notion of post-Liberation time as "a new age"
and as the Bulgarian "Modern Times." Key concepts, in which this new
experience of time finds its expression, are "modernity" and "progress." They
set a new model of correlation between past, present and future, a major point
in which is the sense of laying a new beginning, of a commencement of a
new era that is qualitatively different from any past one and is also open to a
future devised as a horizon of infinite transformation and transcendence.
Key words: Konstantinov, new age, modern times, modernity,
civilisation.

Календарът е социален инструмент, който осигурява
общата координатна система, в рамките на която едно
общество мисли своето време и себе си във времето. Той е
не само средство за отчитане на времето, но и механизъм за
социалното му форматиране. В традиционните, домодерни
общества основната функция на календара е да
Текстът е част от дисертационен труд върху творчеството на Ал.
Константинов.
1

синхронизира човешкото време с космическото, като за това
се основава на повтарящите се природни цикли. В
модерните общества обаче с налагането на историческото
съзнание като отправна точка на съотнасяне се възприемат
не повторяемостите в природата, а социални събития. По
този начин времевата ориентация на социални явления и
процеси се осъществява посредством отнасянето им към
други социални явления [Авраменко 2008]. Националният
календар и събитията, които служат като символически
маркери в него, отмерва индивидуалното и общностното
време спрямо голямото време на историята. С негова помощ
не просто се измерва времето на общността, но то се и
конституира като човешко дело.
Литературата се явява основна институция, с помощта
на
която
се
осъществява
структурирането
и
хомогенизирането на времевите перспективи в модерното
общество. Тя закрепва във всекидневното съзнание, където
властват регулярности с цикличен характер, усета за
неотменна промяна, определя границата, спрямо която
човек живее, ако не с реалната промяна, то с очакването и
дори задължението за бъдеща такава.
Едно от най-важните символични събития в
българския национален календар, служещо като отправна
точка, задаваща промяната в националноисторическото
време, е Освобождението. Следвайки парадигмата, очертана
от Френската революция, то въвежда един разрив, според
който отношението между „преди“ и „сега“ е не просто
отношение между минало и съвременност. С него се
очертава граница, изискваща съвременността да се мисли
като „Ново време“: не просто следваща епоха, а напълно
нова, различна епоха, която сега започва и се
противопоставя на цялото минало. Тази противопоставеност
на настоящето спрямо миналото модерният режим на
историчност допълва с представата за откритост на

бъдещето. Различното от християнското есхатологично
очакване на бъдещото съвършенство е, че бъдещето се
възприема като възможност или обещание за безкрайно
усъвършенстване [Артог 2007: 34-35].
С
границата,
разсякла
хода
на
времето,
Освобождението задава специфичното разбиране за
съвременността, когато миналото „вече не е“, а бъдещето
„още не е“. Или, според известния израз на Р. Козелек,
настъпва Новото време, в което опитът на миналото се
разминава с хоризонта на очакване. „Новото време е
тъждествено на прогреса“, пише още той, доколкото в
представата за прогреса може да бъдат обхванати
различията между миналото и бъдещето [Козелек 2002:
404]. В тази перспектива „съвременността“ е онзи момент
във времето, който вече е не само нов, но и различен от
миналото, скъсал е с него, защото е отвъд границата на
познатото. Но „съвременността“ още не е осъществеността
на Прогреса или Историята като дело на Разума [Бауман
2000: 33], тя е само негово възвестяване, обещание, затова
на свой ред подлежи на постоянна промяна, на надмогване
и преобразяване. Основен деец на промяната става времето
[Артог 2007: 133], което започва да се преживява от едно
историческо съзнание, за което същностно е зачеркването
на миналото и разделянето му от настоящето. Самото
настояще черпи своя смисъл от бъдещето, от целта, която
трябва да достигне [Бауман 2000: 33].
От тук ще започна своите разсъждения върху
текстовете на Ал. Константинов и начина, по който те
конструират представата за времето след Освобождението
като „ново време“ и като българското „Ново време“,
задавайки по този начин модела на национална
идентичност.
Още подзаглавието на книгата „Бай Ганьо“ настоява
образът на героя да се чете като функция на времето. Бай

Ганьо е именно това – „един съвременен българин“, а не
„българинът“.
„Един“
подчертава
едновременно
единичността и типизираността на образа, способността да
обобщава и да представя цялото, но и възможността за
преодоляването му. Както текстът добавя в своя край: има
„и други“, но „днес“ той, Бай Ганьо, дава облика на епохата.
Така различните образи на българското се съотнасят един
спрямо друг във времето, като основен ориентир е
„съвременността“.
Как е мислена „съвременността“ в текста на Ал.
Константинов? Преди всичко тя е отсам границата на
скъсване с миналото, несводима към него и поради това
различна. С определянето на съвременната епоха чрез
постоянното припомняне и преутвърждаване на границата,
зададена с Освобождението, българската литература от края
на ХІХ век цели да зачеркне миналото и да постави новото
начало в плана на всекидневието.
Книгата „Бай Ганьо“ започва с известната алегория на
Освобождението като замяна на една дреха с друга.
Мотивът за преобличането е един от основните, чрез които
текстът поставя проблема за идентичността. Дрехата е код,
въвеждащ времевата перспектива на обновлението и
трансформацията във всекидневния свят. Смяната й е не
просто белег на преминаване от свое към чуждо,
представено като преход от „старо“ към „ново“, а на преход
към качествено различно структурирано социално време и
изразения в него начин на живот.
В замяната на агарянския ямурлук с белгийската
мантия е видяна не само политическата промяна, но и
замяната на един тип култура с друг, в която дрехата
функционира като израз на егалитарност. Интересно е да се
проследят двете културни норми в отношение към дрехата.
В облеклото на Бай Ганьо доминират дрехи, присъщи на
„старата“ ориенталска и традиционна култура: антерийка,

калпак, ботуши, бастон – все знаци на „мъжкото“ в неговите
престижни социални измерения. Самият ямурлук е на първо
място обредна дреха и белег на социален статус [Станоева
1994: 74-82]. Той е важен знак в една култура, в която
личностната идентичност се определя чрез поместването в
системата от социални роли и статуси, на свой ред
обвързана с полово-възрастовите характеристики на човека
[Тодорова-Пиргова 2000: 21].
В традиционните представи „детето се ражда голо и
принадлежи и към природата, и към културата. С
нарастването на възрастта и на социалния му статус то се
придвижва към културното и това се означава в облеклото
му“ [Станоева :76]. От първата риза „постепенно
социалната диференциация покрива тялото с нови дрехи“
[Станоева :78], като трупането на катове дрехи е явен белег
на висок социален статус – какъвто имат възрастният човек
и богатият. Смесицата от български и френски елементи в
костюма на Бай Ганьо е не само белег на смесване на
култури, но и израз на едно традиционно разбиране за
ролята на дрехата като въплъщение на социален статус.
Като мъдрост на „старите хора“ обаче това разбиране
принадлежи на едно минало, което не може да служи повече
като ориентир в Новото време 2.
Ако в традиционното общество дрехата трябва да
открои различието, да заяви принадлежността към една или
друга социална група и статус, то в модерното общество
задача на дрехата е да изравни хората, като изличи белезите
на социално различие и по този начин осигури достъп до
една публичност, в която човекът е мислен като „само
човек“ [Хабермас 1995]. Това е смисълът на контраста
между бозавите дрешки на Бай Ганьо и тъмните костюми на
„Той, опитен човек, носеше си и лятно време антерийка под
френските дрехи: "Зиме хляб носи, лете дрехи носи" - казват старите
хора; тъй прави и бай Ганьо.“ [Константинов 1967: 15-16]
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европейската публика в операта [Константинов 1967: 17]: за
да бъдеш допуснат до модерните публични пространства,
трябва да можеш да се освободиш от всяко привързване към
определено място или ситуативен контекст. В това
изискване за деконтекстуализиране на човека от социалната
му определеност модерността влага и определен етически
залог: равенството в отнасянето към Другия е свързано със
зачитането преди всичко на универсалната човешка
природа.
Европейската дреха, или по-общо дрехата в модерното
общество 3 е знак в една култура, която изличава различията,
така че социалният престиж и достойнството на човека
произтичат не от дрехата и мястото в обществото, което тя
означава, а от поведението и от отношението му към
универсалните публични норми. За текстовете на Ал.
Константинов разделението на „мъжки“ и „женски“, на
богати и бедни дрехи като знак за социален статус и
обвързване на изискването за признание със заеманото
място в социалната йерархия е белег на „старата“, българска
и ориенталска култура. В Европа и Америка и мъжете, и
жените са облечени спретнато и чисто, трудно е по дрехите
да се различат богатите от бедните, слугата от господаря.
Самият Бай Ганьо осъзнава, че времето е друго и
изисква други дрехи. Проблемът е, че изискването е за друг
код на поведение и друг тип социална връзка, изразени в
дрехата, докато героят приема само знака, без да го полага в
осмислящия го културен контекст. Бай Ганьо не само
намята белгийската мантия. В хода на книгата той намята
още френски дрехи върху антерийката, редингот над
жилетката и по нашенски бялата риза, облича дори фрак
върху чиста (!) риза. Показателно е, че и тук промяната се
Примери могат да се вземат както от „До Чикаго и назад“, така
и от „Бай Ганьо.
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осъществява отвън, а самият герой се съпротивлява,
оставайки твърдо закотвен за миналото.
Сходни на дрехата като маркер, който отчита
сменящите се времена и заедно с това начините на живот, са
навиците в храненето или езикът. Ще отбележа само, че
Новото време идва с нов език: „чорбата“ вече е „супа“, в
езика навлизат нови думи: <<…"вежливост", "учтивост" са
новооткраднати от руски език, "деликатност" е взета назаем
от французите, а у нас най-подходящ за тия понятия термин
е думата "лигавене">> [Константинов 1967: 69].
Миналото е другото, което трябва да бъде преодоляно,
за да бъде устроено новото общество като наистина
различно, освободено от всяко бреме на историческите
изкривявания и падения. Р. Козелек в „Пластовете на
времето“ показва, че прогресът е специфично модерен
начин на мислене на времето, „който събира в едно
единствено понятие различията между досегашното минало
и идващото бъдеще“ [Козелек 2002: 404]. Като характерно
за прогреса Козелек определя разбирането за бъдещето като
„хоризонт на планиране“, поради което „прогресът може да
настъпи тогава, когато хората започнат да го искат и да го
планират“ [Козелек 2002: 404]. Това означава още, че
„скъсването с традицията е прокарало качествена граница
между миналото и бъдещето“ [Козелек 2002: 405] и че с
появата на все нови и нови неща миналото ще става все поразлично и чуждо.
Според немския философ на историята особеност на
модерното разбиране за времето е рефлексията, че
историята може да бъде започната наново. Дори и
очакванията да не бъдат реализирани, важни в този случай
са самите намерения, обещанията, зададени с новото
начало. Така от хората се очаква да създават нови неща, т.е.
постоянно да се променят, да променят и света, в който
живеят, устремени към другото и различното на бъдещето.

Новата времева перспектива при Ал. Константинов се
разкрива в обвързването на Новото време като време на
Историята и на Прогреса с пътуването в чуждото
пространство. Чуждото пространство осигурява преход към
друг ред на времето, задаващ други норми, спрямо които
може или трябва да бъде преустроен българският свят.
Започнала с рязкото скъсване с традицията, книгата „Бай
Ганьо“ завършва с очертаването на един хоризонт на
трансформация, в който „съвременният българин“ Бай
Ганьо ще се преобрази в „цял европеец“. Промяната обаче е
незавършена, „все недотам“, оставайки открита за бъдещи
дописвания, за постоянен натиск от страна на Новото време
върху съвременността.
Европа (както и Ориентът, и Америка) в текстовете на
Ал. Константинов е понятие, което трябва да се мисли не
толкова в пространствени, колкото във времеви категории.
Това е възможно, доколкото ние мислим времето
пространствено не само като го измерваме с помощта на
пространствени
маркери,
но и като придаваме
пространствен израз на различни видове социално време.
Пътуването до Америка или из Европа набавя тази
друга гледна точка, която извежда българина в друг ред на
времето, разкрива му перспективата на Историята и
Прогреса. До тази гледна точка не може да се издигне Бай
Ганьо – Европа и Западът със своята цивилизация, със
своите градени през вековете нрави и ценности са самото
въплъщение на Прогреса, на един свят, открит към
бъдещето. Нито Европа, нито Америка са просто друга
култура, различна от ориенталската или родната. Те са
самата възможност за друго битие, която се разкрива в
новото разбиране за времето. С Освобождението тази
възможност се е разкрила и пред българина.
Да пътуваш из Европа означава на първо място да
видиш Европа, да се запознаеш не просто с една друга

култура 4, а да влезеш в друг „ред на времето“ или „режим
на историчност“. Европа е пространствен образ на Новото
време. В този смисъл немците и чехите, французите или
швейцарците (според публикацията в „Мисъл“ или в
книгата „Бай Ганьо“), дори американците (в Дрезден) са
„европейци“, „европейци“ са и онези български студенти, за
които разказвачът научава по-късно и които не киснат по
кафенетата, а съвестно залягат над науките. „Европейско“
означава „модерно“ – онзи хоризонт на трансформация,
който трябва да приобщи човечеството към универсалните
ценности на Просвещението. За българина от края на ХІХ
век според книгата на Ал. Константинов Европа и
„европейското“ означават да мислим историята в
перспективата на прогреса: като процес на безкрайно
усъвършенстване, като скъсване с опита на миналото и
откритост към бъдещето: „Възпитанието, нравственият мир
на европееца, домашната му обстановка - плод на вековна
традиция и постепенно усъвършенствуване умственото
движение, - обществените борби и начинът на воденето им,
музеите, библиотеките, филантропическите учреждения,
изящните изкуства, хилядите проявления на прогреса не
обременяват вниманието на бай Ганя.“ [Константинов 1967:
68]. Такъв е смисълът и на взаимното означаване на Европа
(или Запада) и Цивилизацията с проекта на Модерността в
текстовете на Ал. Константинов.
В перспективата, която градят текстовете на Ал.
Константинов, видени откъм Новото време, България и
българският свят принадлежат на Ориента с неговото
спряло време. Те все още не са влезли в Историята. В „До
Чикаго и назад“ тази неподвижност във времето,

Любознателността на Бай Ганьо е от този вид: „У вас инак е
наредено. Вий кога обядвате например?“ [Константинов 1967: 52]
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неспособност за развитие е белег не само на времето преди
Освобождението.
Ако Европа (Западът) е свят на Прогреса и
Цивилизацията, Изтокът е не просто свят, където времето е
спряло. Той е свят на варварството. Тук, следвайки Цв.
Тодоров, ще противопоставим „Цивилизацията“ (с главна
буква и в ед.ч.) и „цивилизованост“ на „цивилизациите“ или
„културите“ като начин на организация на живота на
различни групи от хора. Първото е оценъчно понятие и се
отнася не до групите – етносите или нациите, а до
поведението. Второто е лишено от оценъчен смисъл и
признава свободата и способността на хората по различен
начин да организират живота си.
Видени в тази перспектива, никоя култура или народ
не са „варварски“ или „цивилизовани“. Във всяка култура
като начин на живот може да се прояви „варварското“ и
„цивилизованото“. Текстовете на Ал. Константинов
утвърждават представата, че има нещо, което отвъд
различието в културите 5, задава единството на човешкия
род. Именно него можем да определим като Цивилизация и
спрямо него Бай Ганьо проявява „варварското“.
Непознаването на езика например води до нарушение на
законите на човешко общежитие, до престъпване на
универсални
норми,
които
охраняват
човешкото
достойнство. Цв. Тодоров пише: „Незнанието на езика, на
който другият ми говори, ми пречи да го схващам като
завършено същество; същото е валидно и за неговото
отношение към мен. Езиковото безсилие се трансформира в
знак на безчовечност и именно тук прякото и косвеното
значение (на думата „цивилизация“ – б.м.) се докосват“
[Тодоров 2009: 37-38]. И още: „невежеството, присъщо на
Десертът преди основното, супа вместо чорба – в „До Чикаго и
назад“ българите изразяват сходни на Бай Ганьо предпочитания.
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чужденеца, е твърде мимолетна форма на варварството“
[Тодоров 2009: 38]. Абсолютното значение на думата
„варварин“ (противопоставено на относителното: варвари са
просто различните от нас, тези, които не споделят нашия
език или навици) е „варвари са тези, които не признават
цялостната човешка същност на другия“ [Тодоров 2009: 41].
Разбирана по този начин, Цивилизацията се свързва с
проекта на Просвещението и с неговата претенция за
универсалност, а като „варварство“ се разглежда цялата
предходна история на човечеството.
В текстовете на Ал. Константинов означения на
българското като „хуни“, „татари“, „кюрди“, „турски“,
„печенежки“ са от един семантичен ред и най-общо
препращат към двойна отхвърленост отвъд света на
Цивилизацията: и в пространството, и във времето. Както
отбелязва З. Бауман, варварството винаги се определя по
отношение на Цивилизацията – то е светът отвъд, който
идва, за да разруши или завладее съграденото от
Цивилизацията. Варваринът е фигура на разрушението и
завоеванието. Той нищо не строи и не съгражда и като такъв
е външен на всяка цивилизация. Той е насилието като
обратното на идеята за ред, за управлявано от закони
човешко общежитие [Бауман 2000: 188-191].
По този начин движението от „един съвременен
българин“ до „цял европеец“ не е движение между две
култури, а между две състояния на националната култура
във времето. Българската „съвременност“, най-новото време
в българската история, започнало с Освобождението, е
мислено като още неприобщеността към Цивилизацията. А
„цял европеец“ е онази осмисляща цел или телос на
настоящето, която го прави различно от миналото и му
придава значимостта на проект.
Представата за „съвременния българин“, изградена в
текстовете на Ал. Константинов, е родена в едно

историческо съзнание, отличаващо се с усета за ускоряване
на времената, за постоянно и все по-бързо зачеркване на
миналото и движение към едно открито за промяна бъдеще.
В този смисъл е важно да видим понятието „съвременен“ не
като указание за настоящето на Ал. Константинов, а като
указание за модерния усет за ускоряване на времената, за
преходност и устременост към бъдещето, в които дори
настоящето изчезва и преминава към миналото, повлечено
от потока на преобразуване и трансцендиране. Бай Ганьо е
„съвременен“ не само на 90-те години на ХІХ век, той е
съвременен по отношение на всяко време, което се мисли
като ново, което е на прага на бъдещето, защото като
„съвременен“ той е вече временен, преходен, обречен на
отминаване назад в миналото в безкрайното усилие по
преустройване на света и започване на историята отначало.
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КАЛЕНДАРЪТ В КОНТЕКСТА НА
БЪЛГАРСКИЯ АВАНГАРД
(“ЕКСПРЕСИОНИСТИЧНО КАЛЕНДАРЧЕ ЗА
1921 ГОДИНА” ОТ ГЕО МИЛЕВ)
Надежда Цочева (Шуменски университет “Епископ
Константин Преславски”)
THE CALENDAR IN THE CONTEXT OF THE BULGARIAN AVANTGARDE
(“EXPRESSIONIST LITTLE CALENDAR FOR 1921” OF GHEO MILEV)
Nadezhda Tsocheva
Abstract: This paper accents three thematic spheres:
Modernity utilizations of the calendar in visual arts:
Secession (Al. Muha) and Expressionism (M. Kachulev)
The synthesis of arts (visual/verbal arts) and the language
of everyday life
Semiotization of the calendar in the literary works of Gheo
Milev. In his ‘Expressionist little calendar for 1921’ in the mode of
being, called art, the Self is created in his relation to the world, the
rest, the tradition, and in the context of the oppositions: mythologyhistory, culture-civilization, and, together with the rest of the art
works of Gheo Milev, forms the poetics of his poem ‘September’ in
the attitude to the crisis in Bulgarian being.

Модернистките употреби на календара във
визуалното изкуство
Семантиката на календара насочва към успоредяването
на природния и човешкия ритъм - вграждане на човешкото
битие в ритъма на вселената; главни герои се оказват
Човекът, Природата и Времето. Различни изследователи
определят тази специфика на календара за основополагаща,

като обръщат внимание на факта, че годишните времена се
превръщат в „метафори, с които живеем” [по Лейкъф и
Джонсън]. “В народния календар е въплътена представата
за цикличността на природата и трудовата дейност, а в
църковния календар е закодирана идеята за вечния живот на
вярващия човек” [Чавдарова 2012: 39-46]. Християнският
календар задава сакралните измерения на човешкото битие
в контекста на божествения промисъл, свързан с идеята за
историята и живота, чиято крайна цел е извисяване над
греховността и приближаване до спасението чрез живот в
Христа. В контекста на модерността чрез семантизацията на
календара
се
обозначават
различни
модели
на
представимост на битието: ако сецесионът търси скритите
тайнствени кодове и ги транслитерира в ежедневието, като
ги естетизира; то авангардът отхвърля цивилизационните
наслоения и търси езика на мита във визуалните
изображения, словесните текстове, за да вгради в тях езика
на улицата, да изгради чрез принципа на синтеза една
представа за Време, разчитаща на конкретността,
историчността на внушенията; на митологичността
(цикличността). Ако сецесионът търси чрез езика на
декоративното
свързаността
между
човешкото
и
вселенското, то авангардът залага на езика на гротесковата
деформираност, на шокиращите ъгловати и концентрирани
във вика форми, за да заговори за случващото се Днес:
“Няма век, няма час - има Днес!” [Милев 1992: 21].
Визуалният език на сецесиона може да бъде разпознат не
само във високото пространство на изкуството, но и в
декоративните му употреби върху предмети и пространства
на ежедневието, чиято цел е превръщането на живота в
изкуство - медальони, афиши за театрални представления,
етикети на бисквити, шоколади, алкохолни напитки.
Сецесионните упротреби на календара могат да бъдат
визирани чрез опита на Алфонс Муха. В типичния за Муха

стил в центъра на изображението на календара със
зодиакалните знаци (сп. “La Plume” 1896/1897) е женски
образ в профил с вълнисти коси, с диадема с декорации зодиакалните знаци: алегорични фигури, отнасящи се към
жречески тайнствен култ. Друг календар, свързан с четирите
сезона, разделен по тримесечия, представя естетизирани
изображения на женската еротика - Красота, Виталност,
Идеал, като се търси вграждането на човешкия ритъм в
природната цикличност. Пролет - цъфтежът в природната и
женската образност, символ на новото начало; визуална
естетизация на насладата от съзерцанието на раждащия се
живот. Лято - еротика на разцъфналия живот и
удоволствието, насладата. Есен – жена с цветя в косите,
държаща в ръцете си плодове, символ на изобилието на
живота, удовлетворението от труда. Зима – естетизация
на белия цвят, на съзвучието човек-природа. Сецесионът
въвежда декоративния език в сферата на бита чрез
календара и пощенските картички, в архитектурата и
предметите на бита. Животът се естетизира: красотата като
декорация на предмети от ежедневието, в търсене на
тайната, скрита зад видимото. Авангардът също борави с
тайнствения език на зодиакалните знаци 1. Мирчо Качулев в
цикъла “Годишните времена” (1923) представя годишните
времена
чрез
типичната
за
експресионизма
концентрираност на изображението върху порива, вика на
голата душа - чрез стилизацията, езика на мита се изразяват
етапите на живота в човешкия и природния свят. Пролетта
задава модела на новото начало, с пространствена
ориентация - издигането от земята към слънцето,
успоредяващо човешкия устрем и динамиката в природата в
геометризирани форми и гротескови вариации. Лятото
В сферата на словесното и изобразителното изкуство, публицистиката
(сп. “Везни” на Гео Милев).
1

представя равноденствието - човешките фигури в тяхната
огледалност, митологичния образ на слънцето и на
пламнала земя, вградени в целостта на вселената, разгара на
живота. Есента следва архетипни модели: събиране на
плодовете на труда, но и преход от разцвета към края посоката на човешката фигура с акцентно присъствие на
ръцете от горе на долу. Зимата визуализира спиралата на
живота, движението надолу, към края, което в контекста на
митологичните визии е знак за завръщане към началото.
Борави се с еднаква митологична образност (човек,
природа, земя, слънце) и експресионистична техника
(тревожна изразност, концентрираност в движението).
Новите прояви на модерността поставят проблема за
деформацията и огрубяването на пластичния език в
графиката (илюстрацията, плаката) навлизането на
примитива с първичната си сила, характеризират се с
накъсани структури, остри ъгли, засичащи се лъчи,
присъщи на експресионизма. Разчита се на многообразието
на геометричните форми и извитите линии, на
екстатичността на порива, устремените композиции, на
стилизираните образи и играта на ръбовете, линиите.
Календарът съотнася природния кръговрат с човешкия
живот - свързва се с метафорите, с които човек живее в
своята историчност. В този смисъл настоящият текст търси
отговор на въпросите: как авангардът борави с този
основополагащ принцип; какви са смислопораждащите
механизми в литературните тематизации на календара и как
те извикват семантизацията на определен месец в поезията?
В контекста на българския авангард употребата на
календара се свързва с принципа на синтеза в търсене на
универсалния език, чрез който се изразява случващото се в
човешката душа при шока, сблъсъка й с действителността.
Важна роля за семантизацията на определен месец играе
връзката му с историческите събития, случили се в него:

техните метонимични названия чрез годишно време, месец
могат да означават концепт на национална идея,
политическа идеологема [Чавдарова 2012: 39-46]. През 20те години на 20 век българската действителност е белязана
от следвоенната криза, от световните революции,
Септемврийското въстание. Събитието в текстовете на
авангарда (експресионизма на Гео Милев) се трансформира
в съ-битие 2: израз на чувството за действителност.
Семиотизация на календара. Гео Милев и
принципът на синтеза.
В “Експресионистично календарче за 1921” в битието,
наречено “изкуство”, се сътворява Азът в отношението му
към света, другите, традицията, в контекста на опозициите:
митология-история, култура-цивилизация, при навлизане
на езика на всекидневието, и заедно с другите текстове на
Гео Милев оформя поетиката на поемата–синтез
“Септември” в отношението й към кризата в българското
битие. Авангардистката интерпретация на годишните
сезони от художника Мирчо Качулев се оглежда в
експресионистичния опит на Гео Милев да сътвори
словесна картина на човешкото битие в неговата бунтовност
и кризисност, поместена в цикличността на времето 3.
Календарът в своя сакрален вариант, представящ времето в
цикличната му повторяемост, успоредява човешкия и
природния ритъм, полага човешкото време в ритъма на
вселената
(получава
обредни
характеристики).
Има се предвид понятието съ-битие (по Хайдегер), критически
осмислено от Гадамер. Събитието се трансформира в съ-битие (Dasein
по Хайдегер), в което хоризонтите на минало и бъдеще се проникват
така, че се случва тук-битие. [Гадамер 1994: 143-144].
3
Постигнат е синтез между цикъла “Годишните времена” (1923) на
Мирчо Качулев, нарисуван по поръчка на Г. Милев за Алманах “Везни”,
решен в духа на авангардната образност, пластичен израз на естетиката
на вика, примитива, и словесното “Експресионистично календарче”.
2

Календарчето в своя популярен вариант отмерва началото и
края на живота в неговите делнични проекции, придава
човешка
измеримост
на
природната
цикличност.
“Календарчето” на Гео Милев отправя философско питане
за мястото на човека в света, свързва се с
експресионистичната идея за взиране в кризисността на
настоящето, за човека като бунтуваща се реалност.
Дванадесетте месеца се свързват с мистичната вселенска
същност и с човешки измеримия опит за свеждането й до
обяснимото. Текстът представя модерния разказ за
чувстващата Душа, осъзнала неавтентичността на
човешкото съществуване в опита да отхвърли всичко, което
“тежи върху човека като кървава случайност на някакви
неизвестни тъмни стихии, събрани в една сляпа фикция,
наречена Бог” [Милев 1925] и да посочи новия път на
човечеството: “от първобитния звяр към Божествената
духовност на мировата хармония” [Милев 1971: 177].
“Експресионистично календарче” започва с началото на
човешкото битие и отношението човек-свят (раждането на
чувстващото сърце в ада на цивилизацията), минава през
идеята за бунта (експресионистичната идея за бунта апокалиптични визии на рушенето в името на
обновлението, конструиране на провидяната утопия) и
завършва с раждането на новия бог - човека, постигнал
небесата. Метафорите на бунта в своята амбивалентност в
“Експресионистично календарче”, “Грозни прози” визират
възкачването към идеала; катастрофичността на битието съвремието, преживяно като катастрофа, породена от
сблъсъка варварство - цивилизация.
“Януари” поставя началото на човешкото битие:
раждането на “чувстващото сърце”, напуснало вселенската
хармоничност, попадащо в света на не-любовта, разчитащо
своя живот като “книга на враждите”. Рефлектиращият
субект е зададен и в своите бунтовни проекции чрез

активизма и желанието за промяна: “Аз грабвам в ръка
сърцето си... и чакам: готов за бой.” 4. Ключовата
експресионистична
идея
за
разрива,
бунтовното
освобождение, получава своето продължение във
фрагментите “Февруари”, “Март”, “Май”, “Август”,
“Декември” - израз на идеята за бунта като възкачване.
“Февруари”
откроява
проекциите
на
света
на
цивилизацията в съзнанието на аза, потърсеното място в
света на другите (човешката маса) 5, като смислополагаща се
явява опозицията дух-смърт на духа. В свят без любов, без
небе, без “лазурната усмивка на бога” властва злобата,
враждата, дехуманизацията на човека. Очертава се
реакцията на човека в множеството чрез парадоксалното
съполагане на лексеми с различно смислово значение:
“гневна песен на черните ръце” 6, визираща бунтовния
порив на масите. Типичен за експресионистизма е
свръхнапрегнатият вик за промяна, за преоткриване света на
духа: “Върнете ни небето! // Отключете лазурния кръг на
кръгозора”. Заявена е връзката със статията-манифест
“Небето”, с поемата “Ад”. В “Небето” Гео Милев
утвърждава ценността на небето като “ключ към света” вечността и духа, извисяване над ада на действителността,
свързан в поемата “Ад” с класическата тема за
преизподнята и духовния упадък в света на цивилизацията:
За всички цитирани фрагменти от “Експресионистично календарче”
вж. [Милев 1992: 45-55].
5
Убиващият духовността фабричен свят - търсещият аз са границите на
иконичните визии във “Февруари”.
6
Смисловият ред: ръце - черен цвят - песен (духовност, сакралност) гняв (един от седемте смъртни гряха според християнството, видян в
неговата разрушителност като път към изгубената и наново потърсена
духовност). Идеята за бунта като път на гнева се появява в “Черни
хоругви” (1914) чрез динамиката, експлозивността, устрема на човекамаса, присъства в “Ден на гнева” и получава своя завършен вариант в
“Септември”.
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“всички пътища водят в Рим”. Светът, очертан в
категориите на ужасното, грозното, свидетелства за
демонстрираната ангажираност със социалните събития,
осмислени чрез старозаветни и новозаветни образни
внушения. В “Март” след рефлексиите на аза и
осмислената връзка човек - свят, поредният сезон-символ
поставя началото на промяната: апокалиптичните визии за
рушене в името на обновлението, основаващи се на
антиномичния принцип ново-старо и на опозицията мраксветлина. Идеята за социален взрив се обвързва с
природната стихийност, като се разчита на експресията на
цветовете в тяхната контрастност: черни-пурпурни. Утрото,
зарята, южният вятър, разкъртените ледове, разтопените
капки са знаци на началото: рушене-пречистванеобновление. Пролетта поставя началото на нов живот,
съположена със символните знаци на бунта като човешки
порив за снемане на оковите и постигане на свободата.
Пурпурните тръби са символичният вестител на Второто
пришествие, както и графичният визуален символ на бунта свитите в юмрук черни ръце, издигнати към “огнения кръг
на слънцето”. Първичните форми на експресионистичния
бунт се изразяват в експлозивни изблици на екстатична
виталност и жажда за действие, за да се превъзмогне
“леността на сърцето”, да се насити животът с интензивност
и страст, чрез волята на духа да се превъзмогне
материалната обвързаност, да се изтръгне от жестокия и
мрачен свят, разбивайки го със силата на своя динамичен
устрем. Жаждата за интензивен живот, разпръскването на
духовна енергия са знаците първоначално на аза, а после и
на човека-маса, творящ своята самоличност чрез бунтовни
пориви. В “Юли” бунтът на масите носи импликациите на
страшния рев на глада и праведния гняв. Човекът,

отхвърлил бремето на света, завява за своите желания, поел
по пътя на духовното самопостигане 7. В “Октомври” и
“Ноември” се съдържа интерпретация на революцията чрез
образа на червените знамена, като стихийната спонтанност,
масовата реакция на огромната вълна от “черни хора” е
изказана в духа на радикалността, анархистичната
тоталност, като ценностно разделяне на времето: “Ние
копаем вал между Вчера и Утре”. Във фрагмента “Май”
бунтът
се
насища
с
апокалиптична
образност.
Апокалипсисът е натоварен с многостранна, противоречива
символика: “Май е порой от небесна вода, обливаща
калните улици ден и нощ, в мрака на глуха нощ, когато
минава черен силует на работник с торба в ръка.”
Грандиозни природни-космически картини, съчетаващи
смърт, разрушение, обновление. Смисълът на човешката
история е във възмездието над злото и възвестяване на
доброто. Унищожението, въплътено в ред катастрофични
метафори 8, обозначава края на земното и поставя началото
на ново битие: живот на духа като вечност, безграничност,
свобода. Чрез бунта се слага край на света, убил простора,
лазура, духа; той е пречистване и постигане на “червения
Ханаан на труда”. “Май” се явява синтез на предходните
месеци 9, като изразът: “Всички пътища водят в Рим” е
Вж. Ницще, Фр. Тъй рече Заратустра: “Духът се превръща в лъв...
Духът на лъва казва: аз искам!... Да твори нови ценности... Да си
извоюва свобода, да постави едно свещено не дори и пред дълга...”. Аз
искам духа на промяната, осъзнаване на собствената самоценност,
изказано чрез динамичността и експлозивността на човешкия устрем.
8
Г. Милев изгражда словесни картини на катасторфичност: “земята
тръпне, пурпурна гръмотевица на небето, океанно бучат червените
знамена”, визиращи бунта-апокалипсис.
9
Човекът е ослепял за слънцето, аромата на розите; прикован с
“гвоздеите” на грижата върху черния кръст на труда - жертвеност, липса
на свобода. Фабричните пещи и черни комини визират света на
цивилизацията, настроена враждебно спрямо човека, унищожаваща
7

допълнен: “само един води в рая - пътя на свободата”. Гео
Милев гради нова митология-утопия: митът за рая.
Утопията е обещание за ново слънце, ново небе, нова земя,
обвързани със символиката на вечността, единението,
свободата. Апокалипсисът като творение на човека-маса е
пречистване чрез бунт, чийто знаци се явяват “червените
майски знамена”, “празничното шествие”, и възкресение.
Като откровение звучат думите: “Вие, които не виждате
слънцето - вам е обещано вечно слънце”, превърнати в нови
евангелски истини, в нови благословения. Словото
прозвучава като надежда - спасение от мъченическата
участ, очакване на бъдещото вечно добро. Текстовете на
Гео Милев визират Новия Апокалипсис, унищожаване на
всичко, което поробва човешкия дух, като вик за свобода:
новият атрибут на възмездието, на Страшния съд е
вековната злоба, основен измерител на човешкото, чрез
която се постига жадуваният Ханаан на духа. Във
фрагментите-експресии се наслагва чувството за гняв
(разрушителен, но и свещен), устрем и воля за победа. В
“Зов” от “Грозни прози” се прави нов прочит на
евангелската притча - възкресение не чрез чудото на
милостта, а чрез кръв (“Възкръсни просветлен сред великия
ден на човека. // Лазаре, стани!”), идея, която получава своя
израз-синтез в поемата “Септември” 10. Обявявайки се срещу
живота, ад, слязъл на земята: “Смъртоносно. Мъртва усмивка на
естество”. Човешките пътища водят към разруха, смърт.
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Според Рифатер “ако на нивото на мимезиса референти на думите са
вещи или понятия, то на нивото на семиозиса тази роля се изпълнява от
други текстове” [Протохристова 1991: 12]. Г. Милев слепя от отделни
фрагменти (масово изкуство, авангардна живопис, естетически
текстове) представата за бунта. “Септември ще бъде май”, разчетен в
контекста на “Експресионистично календарче” визира превръщане на
месеца на въстанието в символ на Апокалипсиса, предизвикан от
гневния човек-маса, рушащ света на несвободата.

дискурса на цивилизацията, бунтът се свързва с
извоюваната, а не обещаната свобода.
Бунтът се свързва със стремежа желанието да се
превърне в дискурс. Говорещият езика на бунта се поставя в
известна степен извън властта, обръща закона наопаки,
предугажда бъдещата свобода - експликация на някои
функции на пророчеството: вещае сбъдването на рая. В
“Юни” е представено словото-пророчество, желание за
сбъдване на утопията - “песента на любовта и правдата”,
свързано с мотива за лудостта: “Един луд, един цар Лир
стои сам сред пустия площад:.. // О, гърмове и молнии
небесни! // Треснете над греха и суетата!”. Лудостта е
проява на трансцендентното, чрез нея се привнася
космическа гледна точка: грандиозни картини на смърт,
разрушение и обновление; лудият изрича космически тайни
и буди страх с есхатологични визии [Фуко 1996: 16].
Формулирайки представата си за заварения порядък,
субектът конструира образа на провидяната утопия (“утре”),
която се гради на базата на тоталната негация на битието
тук-и-сега. Утопичният проект е очертан в “Май”, “Август”
и “Декември”, мислен чрез евангелската образност. В
“Август” присъства мотивът за раждането на новия Бог.
Мария вече не е майка на Бога, а на човека-колектив, на
духовната свобода, на човешкото братство, на всемирното
равенство и щастие. В “Декември” пътят през кръвта
извежда към “ясните ясли на бога”. Ако “Април” акцентува
“тайната тишина на небето” - отправилият поглед към
тайната на небето в своето питане: “Има ли бог?” постига
мълчанието: “небето зее с бездънна тишина”; то
“Декември” откроява образа на “разтворените небеса” 11.
Евангелската образност (ясли, витлеемска звезда, ангели,
Крайните стремежи на бунтуващия се човек са очертани в “Небето”:
ако социалната революция не се превърне в духовна, няма да се
постигне спасението на човечеството [Милев 1992: 96-98].
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възгласът Осанна!) е осмислена в друг контекст, градяща
сакралния разказ за раждането на новия бог: човека-маса,
постигнал свободата си. Въпреки осъзнатата жертвена
участ, с вяра и воля за промяна, човешката маса е устремена
към идеала. Открит е ключът към небесните врати.
Моментът на прекрачването бележи прехода, доближаващ
човека до райското блаженство-спасение. Постигането на
копнежа прозвучава като заклинание. В “Август” и
“Декември” се появява образът на Девата: “пречиста Дево,
от твоето сърце разцъфна бяла роза - бял венец над черния
кръст на нашето съзнание”, свидетелство за увенчаването с
чистотата на духовността след досега с любовта.
Благословията дава живот и изрича сбъдването на
спасението. Човекът се превръща във висша ценност, идеал,
бог, превзема небето (визуален символ на Абсолюта на
Духа), за да остане в духовните селения, в абсолюта на
космоса.
Визията за линията на човешката история като прогрес
(по Хегел) е проблематизирана в някои фрагменти на
“Грозни
прози”,
“Експресионистично
календарче”,
“Септември”. В “Грозни прози” (писани 1918-1919 в
Берлин, излезли в “Пламък” 1924) метафорите на бунта
битуват в изразното пространство на ужаса. “Грозни прози”
визират катастрофични модели на човешкото битие,
естетизират
грозното,
гротесково-деформираното.
Емоционалните взривове на човешката душа регистрират
възхода, възкресението на мечтата (“Зов”), и погрома
(“Погребение”, “Смърт”, “Любов”, “Марсилеза”). Линията
на човешката история е представена в нейната
амбивалентност. “Зов” утвърждава човека като бунтуваща
се реалност, завръщаща се към първоначалната стихийност,
помитаща всичко пред себе си: “Избухни сред въртоп от
тревоги стихийно сърце...// Хвърляй бомби от бунт”.
“Смърт” и “Любов” визират смазаната революция,

жертвите. Пречупените червени знамена: символи на бунта,
масата - бягащи човешки същества, преставени чрез
принципа на мултипликацията: “разбити, почернели,
окървавени, обезумели от паника” (“Любов”), са част от
образност, получила своя завършен вариант в “Септември”.
Съвремието, преживяно като катастрофа, е в основата на
“Разпятие” - свирепа митология на гл(р)ада и войната,
примесена с дълбока болка по разрушената цялост на света.
В “Разпятие” стъпканото разпятие отприщва демонични
сили. Този свят, заплаха за човека, наситен със смърт и
кръв, е назован - Апокалипсис. Фрагментът “Апокалипсис”
кореспондира със “Септември” - българският апокалипсис в
изразното пространство на ужаса: “Мечтата застана пред
нас с ужасния лик на Медуза.” Измеренията на
катастрофичността се свързват с природната образност, с
кървавата метафорика; знаците на унищожението градят
образа на тоталната всемогъща смърт. Маршът на
цивилизацията, трансформираща културния код на
съгласието, унищожава живота. Изключителната метафора
на Гео Милев за апокалиптичното състояние на света, в
който шества смъртта, е кръвта като жертвеност. В
културната
традиция
жертвата
се
мисли
като
възстановяване на извечното единство, отъждествява човека
с аспектите на космоса, подчинение на божественото
напътствие чрез помирение-изкупление; а в текста
пролятата кръв визира жертвата като разединение. Кръвта
се явява полисемантичен символ, чрез който се съполагат
различни образни светове (митология, история) за да се
визира братоубийството. Привлечена е образността от
предходните текстове и се създава текстът-синтез
Септември, израз на отношението към кризата в
българското битие, като се създава митът за съпринадлежността на твореца към Събитието. Септември в
митологичните си проекции алюзира времето на

предчувствие за смърт; в културните представи на човека се
обвързва с обилния плод, който предвещава зимната
пустош. В Гео-Милевия текст месецът на въстанието се
превръща в символ - задава великата епоха на
пробуждането на българския народ в свещена ярост, като
предвещава и разигралата се трагедия, следствие на
отприщения гняв на отмъщението. “Септември” съдържа в
интегриран вид модернистичните видения на човека,
осъзнал, че “Днес има Народ и Човек. Човекът пред лицето
на Народа. Човекът посред Народа!” [Милев 1992: 103].
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СЕЗОНИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ХАЙКУ
СТИХОТВОРЕНИЯ
И В ЯПОНСКИТЕ ХАЙКУ
Звезделина Братанова
(ШУ „Епископ Константин Преславски”)
THE SEASONS IN THE BULGARIAN HAIKU POEMS AND IN THE
JAPANESE HAIKU
Zvezdelina Bratanova (University of Shumen "Episkop Konstantin
Preslavski")
The seasons are presented not as a duration in time but as being and time.
The signs of the natural time evoke association about an experience or an
expectation by the man. The following principle is actual here: impression
(natural impact),expression(spiritual interpretation of the captured
moment),association( a continuation of the text in the reader`s
consciousness).
Key words: seasons, Bulgarian haiku, impression, expression, association.

трепна езерото
крачка на водно конче
в летния залез
Радост-Лилия Рачева
Българските хайку стихотворения осъществяват
културен мост между източната и западната култура, като
по този начин очертават специфична област на внушения. В
нея е актуален творческият подход на българските автори
при структурирането на художествения свят на

тристишията. Естетическите и поетическите принципи,
изграждащи тези текстове, са свързани с българската и с
европейската поетическа традиция на ХХ в., нюансирана от
влиянието на японския културен опит. В този съвременен
поетически синтез на лапидарността се наблюдава модерен
подход на българските автори към традиционния за
японската поезия жанр. Създадени в сложна и динамична
атмосфера (последните десетилетия на ХХ в. и началото на
ХХІ), хайку стихотворенията в българската поезия
представляват частна проява на универсалния човешки
стремеж към себепознание. В новото по дух българско
тристишие се отлива (във възприетата от японската поезия
кратка жанрова форма) стремежът на човека да търси
своето място в отворените информационни пространства,
където той е сред другите, но в действителност – сам пред
загадките на битието. Екзистенциалният размисъл и
вглеждането в книгата на природата, осмислена като книга
на живота, са основни смислопораждащи ядра в
българските хайку текстове. Тези факти ги превръщат в
художествен феномен на модерното мислене, в своеобразна
пресечна точка на Изтока и на Запада в полето на поезията.
С какво класическият японски жанр хайку влияе върху
създаването на българските хайку форми? Известни са
философските и естетически подходи в традиционното
японско хайку: лекота и лаконичност на изказа; деликатност
и взиране в детайла; усет за преходността на нещата;
оценяване на простите неща и на естествената красота;
приемане на чувството за самота; улавяне на момента,
скициране на усетения миг в стих; пресъздаване на идеята
за неочаквана изненада, която води до просветление; намек
за скритото зад думите; различен поглед към света. В своята
книга „Хайку и дзен” Братислав Иванов отбелязва:
„Концентрирането на вниманието единствено върху дзен е
филтър, който не дава възможност да се види

многообразието от културни влияния при формирането на
хайку поезията. Елиминират се такива мощни фактори като
дао, конфуцианството и особено шинто” [Иванов 2010: 89].
Тази позиция насочва към богатата духовна традиция, от
която
покълват
кратките
японски
текстове.
В
далекоизточните религии връзката на човека с природата е
основополагаща, докато взирането в човешката душа е един
от белезите на западната култура. Съвременните хайкуисти
в България създават кратки текстове, които биха могли да се
възприемат като поетичен синтез между културите. За
хайку Едвин Сугарев отбелязва: „Хайку днес с основание се
третира като интернационален феномен, друг е въпросът
дали и доколко западните тристишия са наистина хайку. В
същото време големият хайку-експеримент обогатява
понятието с нови теми и похвати, непознати и дори напълно
чужди на японската традиция - някои от които не могат да
се приемат за вторични и второстепенни: примерно опитът
на американските бийт-поети е достатъчен, за да ни убеди в
това. Не би трябвало да забравяме и националната
специфика, която успява да се вмъкне (отделен въпрос е
успешно или не) дори в неуловимата плът на хайкупоезията” [Сугарев 2005].
За изясняване на специфичния образ на света,
създаван в японските хайку, Елеонора Пенчева изтъква:
„Поезията на Изтока отразява различното качество на
човешката Душа, възможностите да отрази своята
принадлежност към земното и към небесното битие.
Източният поет мисли не само с ума си, но и със сърцето си.
Там е обиталището на Душата. Затова в поезията му
откриваме отражението на Универсума, връзката му с
общата самосътворяваща се Вселена, откриваме и
спонтанността на ума и неговата сдържаност. Светът е
хармоничен и човекът е естествена част от тази хармония.
Хайку са моментни снимки, които показват мигове от

действителността. Мигове, които протичат във времето,
когато се пишат, и досътворяват, когато се четат. Миговете
се превръщат в събитие, доизживяно в ума на четеца.
Пишещият улавя мига, читателят го доразвива и създава
нови енергии в една енергийна Вселена. Този общ процес е
като повторение на херметическия принцип „Каквото горе,
това и долу“ – както аз възприемам и отразявам света, така
Вселената го отразява в ума ни. Ние сме едно цяло!”
[Пенчева 2008: 126 – 127].
Особено значим елемент от поетиката и естетиката
на хайку са сезонните думи (киго). Те създават
специфична поетична атмосфера, в която човекът се оказва
част от природния миг, уловен от поета. Съществуват
специални речници на сезонните думи (сайджики), които
помагат на читателя да се ориентира в заложения от автора
дълбинен смисъл на тристишието 1. Сезоните в японските
хайку са представени чрез сезонните думи, в които е
закодирана връзката между времето, пространството и
човека. В лекции, изнесени в Колеж дьо Франс, Ролан Барт
формулира значението на сезонните думи: „В най-старите
хайку винаги се намеква за сезона: това е Киго, Думасезон: тя може или да го назовава: лятна жега, есенен
вятър, или да бъде ясна и кодирана метонимия: сливов
цвят = пролет. Киго е основна нота. Един вид тоника на
хайку. В хайку винаги има нещо, което ви казва в кой
момент от годината се намирате, какви са небето, студът,
светлината: 17 срички, но вие никога не сте откъснат от
космоса в непосредствената му форма: Ойкос,
атмосферата, момент от обиколката на земята около
слънцето. Постоянно чувствате сезона: едновременно като
излъчване и като знак.” [Барт 2006: 87 – 88]. В статията си
Днес се възможни и хайку без киго, а употребените думи загатват за
природния сезон, разчитайки на асоциациите, които текстът поражда.
1

„Отвъд мигновението на хайку” Харуо Ширане пояснява,
че сезонните думи в Япония предизвикват поредица от
културни асоциации, киго внимателно предават от
поколение на поколение поетическата традиция.
Хоризонталните и вертикалните връзки, които създават
сезонните думи, превръщат хайку в гигантска сезонна
поема, изградена от тристишия, писани в различно време
от различни японски хайджини [вж. Shirane 2000].
За значението на киго в художествения свят на хайку
Антоанета Николова отбелязва: „Това, как точно ще се
осъществи разгръщането и каква точно фигура ще се
изпише, представлява втората част от хайку творчеството –
включването на читателя. Той ще доизгради вселената – посложна или по-проста, разгръщаща се или свиваща се,
отворена или затворена. Но умението на хайку поета е да
изпише с един замах тази многомерна точковост, която
после да се разгръща в своето все по-сложно отекващо
себеподобие. Може би затова в хайку такова значение имат
сезонните думи, или думите, въвеждащи в ситуацията. Те
задават основния рисунък на матрицата, която ще се
разгърне” [Николова 2008: 122]. Характерни черти от
техниката на киго пояснява и Людмила Балабанова:
„Сезонната дума е своебразен фон, който определя не само
времето, но често и мястото на действието. Това осигурява
така необходимото за хайку улавяне на момента „тук и
сега“, като в същото време ненатрапчиви символи свързват
„конкретното и преходното“ с „универсалното и вечното”
[Балабанова 2008: 133].
Един поглед към класически текстове от
разглежданата поетична традиция ще илюстрира
значението на сезоните за представяне на богатството на
човешкия свят, който е в съзвучие с природата:

Дълъг е вече денят,
ала не стихва
песента на чучулигата.

(Башьо; вж. [Пролет 2004:

35]).
Цъфнала круша.
Жена чете писмо
на лунна светлина.

(Бусон; вж. [Лято 2004: 58]).

Есенна вечер Някой идва
при някого отива.

(Бусон; вж. [Есен 2004: 43]).

Сред снежна гора
отеква ехото
на стари времена.

(Иса; вж. [Зима 2004: 101]).

Сезоните в българските хайку присъстват чрез
поетически механизъм, който проектира природните знаци
като част от вечността на естеството, възприета в един миг.
Сезоните са представени не като продължителност във
времето, а като битие и време. Знаците на природното
време пораждат асоциации за преживяното или за
очакваното от човека. Тук се изгражда следният
художествен модел: импресия (природно въздействие),
експресия (духовна интерпретация на уловения момент),
асоциация (продължение на текста в съзнанието на
читателя).
Българските хайку стихотворения от своя страна
наследяват тематичното богатство на българската култура,
аранжирано в нов социален и исторически контекст. Във
века на свръхинформацията изборът на кратката хайку
форма е стремеж за представяне на същественото в живота,
на онова, което съдържа значението на мига: „Събитията в

хайку не са ориентирани спрямо линейното време, но пък
чрез сезонните думи те са привързани към точно
определени моменти от цикличните промени на природата.
В редките случаи, когато бихме могли да говорим за
развитие във времето, това развитие протича тук и сега”
[Иванов 2005: 7].
Нов календар –
и той навярно
надява се на щастие.
2005: 93]).

(Тейко; вж. [Съвременно хайку

Сезоните в българските хайку стихотворения насочват
към изживяванията на човека, свързани с различни аспекти
от живота:
Възкресение
само
на болката [Стефанов 2003: 7]
Сведохме глави
двамата с кокичето,
мълчахме за теб. [Стефанов 2003: 24]
циганска любов –
на пътя черга просната
до залеза на лятото
(Гинка Билярска; вж. [Пътят
2004: 63])
Слънцето
във шепа теменуги.
Мама пие от извора.
2002: 42]).

(Мария Колева; вж. [Цветето

Забелязва се тематично разнообразие, което е
характерно по-скоро за съвременната хайку тенденция. В
издадените поетически книги и антологии българските
кратки текстове се вписват като част от световното и
европейското хайку движение. Съвременните хайкуисти
могат да следват каноните на класическите киго, но могат и
да интерпретират лексикално и семантично сезоните според
своята културна нагласа. Много често в българските хайку
текстове се забелязва смесване на образи, идеи и мотиви,
присъщи както на източните, така и на западните култури.
Поетическият синтез описва годишните времена като
сезони, представящи състоянията на човешката душа. Един
от подходите, чрез които се проявява тази идея, е импресия
– експресия – асоциация. Той намира свое естетическо
превъплъщение в българските тристишия, като сезоните в
тях пораждат впечатления в душата на човека. Мигът е
уловен в неговата уникалност и е пресъздаден експресивно
според вижданията на автора за случващото се в душата, за
случващото се в природата и в света. Художественият акт е
продължен чрез асоциация в рецептивната нагласа на
читателя. Сезоните в българските хайку не се описват чрез
сезонни думи. Подходът на авторите тук издава стремеж
към адаптиране на елементите от японската традиция към
българските културни знаци. Наименованията на сезоните,
имената на месеците, образите от фолклорната и
литературната традиция, споменатите обреди и обичаи,
назоваването на празниците, употребата на специфични
думи за природните стихии, присъствието на сезонните
цветя – това са българските модификации на киго:
През парка…
Кълвач се обажда.
Плах повей – развигорът. [Радева 2011: 17]

Берат по Еньовден
сутрин на ранина
биле омайно. [Райчева 2011: 62]
Разпален,
бъдникът хвърля искри
в коледната нощ. [Райчева 2011: 23]
Ледени локви.
Сякаш Господ е плакал
за бездомника. [Шапкарева 2002: 53]
Рози по вълните.
Момински венец
за наричане.
(Диана Йорданова; вж. [Розата 2003:
22])
Лазарки пеят
за невестино цвете.
Роза – за вярност. (Лилия Рачева; вж. [Розата 2003:
45])
В мартеница
венчани две рози –
бяла и червена.
(Радост-Лилия Рачева; вж. [Розата
2003: 60])
Сезоните в българските хайку отбелязват пътя на
човека в живота – съвременните хайкуисти се опират преди
всичко на българската менталност при интерпретирането на
връзката между природния живот и човешките
изживявания:
Сутринта изгука гълъб.

Пъпките го чуха
и наедряха.
(Рада Москова; вж. [Дъждовни семена
2001: 127])
Луна,
стъпила на земята –
огнен кръг на нестинарка.
вж. [Дъждовни семена 2001: 134])

(Радост-Лилия Рачева;

Пълнолуние.
В дюлевата градина
капят малки луни. [Ке Пелла 1997: 46]
Пролет с птици
На земята зимата се беше залежала
Небето се раздвижваше
Вдигахме лица нагоре (Екатерина Йосифова; вж.
[Дъждовни семена 2001: 58])
Моделът импресия – експресия – асоциация в
посочените текстове създава художествен свят, в който се
очертава сложната връзка между битие и време. Сезоните са
превъплъщение на емоционалната вселена на човека, който
чете знаците на природата като знаци на живота. В „Пролет
(Сезонно хайку)” Константин Димитров представя
природата на човешката душа чрез сезоните:
кукувица кука само с правнука си
старецът говори
[Димитров 2005]
Гласът на човека се слива с гласа на естеството: чрез
гласа на пролетната птица мъдростта е насочена към
продължението на живота. То е загатнато чрез сезона и чрез
образа на правнука. В тристишията пролетта доминира като

сезон на възраждащото начало в природата, което е
илюстрирано чрез различни аспекти на човешкото
присъствие. Разбирането за връзката между смяната на
сезоните и изживяванията на човека е представена в „Есен
(Сезонно хайку)” чрез мотива за мислещия човек, който
опознава света чрез наблюдения на природата, които се
проектират в душата:
Ще ми се да ги върна –
есенните листи,
но кому?
[Димитров 2004]
Екзистенциалното прозрение (Знам - с поглед / не ще
спася листата. / И все пак.) издава желанието на човека да
задържи красотата на мига. В друг текст на К. Димитров
следите на човешкото и на природното са загатнати чрез
символиката на сенките (пада лист, / сетне друг - / редеят
сенките във парка...). Есента е сезонът за размисъл, човекът
е вгледан в знаците на природния свят (на брега отсреща
/двама непознати /под един чадър), за да съпреживее
разтварянето на душата в естеството.
Есента
като
природен
сезон,
представящ
самовглъбението на човека, се открива и в поетическата
книга на Христо Ке Пелла „От южния хоризонт на есента”.
Тристишията са определени от автора като сто и петдесет
„ситни кристала”. Те разгръщат дните на календара
философски съсредоточено чрез взиране в септември,
октомври, ноември. Човекът възприема септември като
„кръстопът на сезони” и търси своя уникален път. Есенното
време превръща познатото пространство в обект на
размисъл за любовта, за самотата, за болката на човека.
Падащите жълъди ритмично „отмерват” октомврийските
дни, между „жълтите тунели” на тополите, философски
вглъбен, човекът се пита:
Има ли смисъл

в средата на живота
да търсиш смисъл… [Ке Пелла 1997: 44]
В същата поетическа книга ноември е детайлизиран
чрез хладния изгрев, брезовия листопад, празните птичи
гнезда, ронещите се хризантеми. Сред ноемврийския свят, в
който си дават среща стихиите дъжд и вятър, мисълта
въпрос на човека преминава в апосиопеза, която подсказва
идеята за отминаващото време:
Птици ли са тези
цветя, че заминават
с късната есен…
[Ке Пелла 1997: 74]
В есенното превъплъщение на природата човек усеща
дълбоката онтологична връзка между собственото си
съществуване и природните сезони.
Съвременна
интерпретация
на
сезоните
в
българските хайку представят и стихосбирките на Виолета
Пенушлиева, озаглавени „Вишнев прашец” [Пенушлиева s.
a], „Житен танц”, „Есенен дъжд” и „Снежни врабчета”
[Пенушлиева 2008]. В пролетната книга авторката
отбелязва: ”Японската муза / учи ме да пиша хайку. /
Почерпи ме чай” [Пенушлиева s. a: 6]. Изтъкната е
връзката на текстовете с духа на източната култура. В
четирите сезонни книги присъстват имена, образи, мотиви,
традиции и обичаи, свързани с различни културни
образци. Може би това е авторовата рецепция на сезоните
като израз на световъзприятието на пишещия хайку в
модерните времена. Някои тристишия, включени в
сезонните книги на В. Пенушлиева, актуализират аспекти
от действителността, като загатват за събития чрез техния
отглас в поетичната душа. В предговора към четвъртата
сезонна книга на В. Пенушлиева Братислав Иванов пише:
„За мен си остава загадка как двама души, разделени от

векове и отдалечени на хиляди километри, изповядващи и
различни религии, могат да достигнат до едни и същи
поетични прозрения. Творчеството на българските хайку
поети ме убеждава в това” [Иванов 2008: 6].
Модификацията на сезонните думи от класическите
японски образци е подход, който се откроява не само в
посочените книги, но и в редица български хайку; в тях
присъстват значещо образи и картини, асоциации и
метафори, свързани с нагласата на съвременния човек. Д.
Стефанов преобръща фразеологичното словосъчетание
„оплитам си кошницата” чрез употреба на думите май,
оплете, венци, октомври, кошница в нов и необичаен
контекст, който насочва към българската културна
традиция:
Май си оплете
венците, октомври –
своята кошница. [Стефанов 1988: 27]
Сезоните в българските хайку са проекция на
битието в неговата пълнота. Те въвеждат богатство от
теми, загатващи за любовта, самотата, отчуждението,
истината, красотата на мига, прозрението за вечността, за
човешкия път. Тристишията обвързват сезона със значещо
чувство за човека или с особени състояния на душата,
разкриващи духовните трепети:
Светло е
Покрай песента на славея
Тишината е приютена
(Едвин Сугарев; вж.
[Птицата 2003: 47])
Кокиче се полюшва
в тишината
звън на камбанка.
[Цветето 2002:40])

(Людмила

Балабанова;

вж.

по билото
вихрушки сняг
две крачки настрани е тихо (Антоанета Николова;
вж. [Пътят 2004:47])
В
българските
хайку
сезоните
представят
концентрирано не само теми, описващи чистото
интелектуално познание за природата на света, но и
моменти от индивидуалното човешко светоусещане, тъй
като разчитат на интелектуалната нагласа на читателя:
Пак вали. Тъжна
или объркана е
пролетта навън.

[Шапкарева 2002: 35]

В копринената нежност
на първите треви
усещам ласките на битието
(Петър Пламенов; вж.
[Мълчание в зелено. Български хайку 2009: 60])
лятна нощ
след всяка падаща звезда
насън въздъхва пеперуда.
(Гинка Билярска, вж.
[Пътят 2004: 63])
Смачках една калинка
и от един месец
не мога да спя.
(Александър Геров, вж. [Дъждовни
семена 2001: 7])
В своята същност хайку е част от деликатен ритуал,
който посочва отделните моменти от Вечността, затова е
особен поетически жанр и в съвременната българска поезия.
Без да е пряко свързан с традиционната културна област на

хайку, този нов за модерната ни поезия жанр е синтез
между японския дух на хайку и спецификата на българската
литературна традиция; на българските географски и
исторически особености; на различната духовна нагласа на
българските автори, които пишат хайку.
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Константин Преславски”), Диана Чавдарова
ROCK POETRY AND WEEKLY CALENDAR
Dechka Chavdarova (Shumen University), Diana Chavdarova
Abstract: The calendar is a frequently encountered theme in rock
poetry. This study deals only with the interpretation of the weekly calendar in
this genre. The increasing appearance of days of the week in rock poetry
titles can be explained by changes in cultural consciousness in the 20th
century (as noted by Cleo Protochristova) and also by the focus of the genre
on everyday life. Rock poetry often reflects events in the real world, as well
as bringing to life biblical and mythological symbolism and making intertextual connections between literary works, bringing universal meaning to the
social and the political. Rock poetry immerses you in everyday life but, like
'high' poetry, contrasts the everyday with love, the weekday with the holiday,
and turns the calendar into a metaphor of transience in life and the escape
from the calendar into an act of liberation and the reaching out to eternity.

Напоследък в литературознанието се забелязва
тенденцията за снемане на разделението между „високата”
литература, класиката – и масовата литература/култура, в
частност рок поезията. Тази тенденция се проявява в
съпоставителния анализ на стихотворението на Яворов „В
часа на синята мъгла” с текст на Rolling Stones, направен от
Биляна Курташева [Курташева 2010]; в статията на Клео
Протохристова с теоретични постановки върху темата
литература – календар, в която се анализира и известната
песен на Стиви Уондър (Stevie Wonder) “Обадих се просто
за да ти кажа, че те обичам” (“J Just Called, to Say J Love

You”) [Протохристова 2012]; в изследването на Ю.
Домански върху руската рок поезия [Доманский 2010];
както и във включването на рок поезията в учебната
програма на Университета (спецкурсове на Клео
Протохристова в Пловдивския университет и на Пламен
Панайотов в Шуменския университет). С оглед на темата за
седмичния календар са много важни наблюденията на Клео
Протохристова в статията, включена в настоящия сборник,
в която се обръща внимание на специфичната символизация
на годишните сезони в сравнение с тази на месеците или
дните на седмицата, както и на промените в тематизацията
на седмичния календар: „...в литературата на двайсети век
...дните на седмицата започват да играят решаваща роля,
сигурен знак за което е инвазията им в заглавията – както
литературни, така и в други естетически практики”.
Примерите са както от „високата” литература, така и от поп
културата. Засилената поява на названията на дни от
седмицата в рок поезията, към която насочваме своя
интерес, може да се обясни не само с промените в
културното съзнание през ХХ век, но и с ориентацията на
жанра към ритъма на ежедневието. Текстовете на рок
поезията често откликват на конкретни събития, но наред с
това актуализират библейска и митологична символика,
влизат в междутекстови връзки с литературни творби 1,
което придава на социалното и политическото универсален
смисъл.
Списъкът на част от песните, посветени на опрeделен
ден от седмицата2, представлява един музикален календар,
който въплъщава точно споменатия ритъм: „Не обичам
Интертекстуалността в рок-поезията разглежда цитираният руски
изследовател Ю. Домански.
2
На научната конференция „Календар и литература” (Шумен, 2012)
беше предвидено представянето на тези песни извън научната програма,
като музикално допълнение.
1

понеделниците”,
„Луд
понеделник”,
„Понеделник,
понеделник”, „В понеделник”, „Рубинен вторник”,
„Вторник си отиде”, „Сряда, три сутринта”, „Дете на
четвъртъка”, „Черен петък”, „В петък аз съм влюбен”,
„Събота вечер става за бой”, „Събота в парка”, „10 и 15,
събота вечер”, „Всеки ден е като неделя”, „Неделя, кървава
неделя”, „Неделя”, „Неделен изгрев”, „Неделно слънце”,
„Неделно дете” и др.
Един от смислопораждащите механизми в
интерпретацията на седмичния ритъм е противопоставянето
на празник (отдих, развлечение) и делник (труд,
задължения). От тази гледна точка понеделник като начало
на работната седмица се оказва носител на силно
отрицателни емоции, намиращи пряк израз още в
заглавието на песента „Не обичам понеделниците” на
Boomtown Rats (в изпълнение и на Bon Jovi - Бон Джоуви),
на която обръща внимание Клео Протохристова във връзка
с т. нар. „синдром на понеделника” (Monday Syndrome).
Знаци на този синдром в дадения текст са отиването на
училище, звукът на телекс машината, припукването на
мегафона. Въпреки отпратките към конкретно събитие
(стрелбата в училище на 29 януари 1979 г.) и знаците на
делничния бит, в текста се поставят универсални въпроси
на човешкото битие: конфликтът между поколенията,
чувството за безсмислица и обреченост - „Урокът днес е как
да умреш” („The lesson today is how to die”); „Каква причина
ти трябва да умреш?”(“What reasons do you need to die?”) и
агресията към света - „Не обичам понеделници / Ще
застрелям, ще застрелям този ден”(I don’t like Mondays / I’m
gonna shoot the whole day down, down, down”). В песента
“Manic Monday” („Луд понеделник”) на Бенгълс (The
Bangles) от 1986 г. се сблъскват прозата на социалните
задължения, която носи утрото на понеделник – и красивият
сън, единствена възможност за бягство от реалността:

Six o'clock already
I was just in the middle of a dream
I was kissin' Valentino
By a crystal blue Italian stream
But I can't be late
'Cause then I guess I just won't get paid
These are the days
When you wish your bed was already made 3
Следващата
строфа
развива
темата,
като
противопоставя неделята и понеделника (празника и
делника) и загатва за невъзможността на бягството от
грижите на бита:
I wish it was Sunday
'Cause that's my funday
My I don't have to runday
It's just another manic Monday. 4
Третата строфа допълва образа на началото на седмицата с
бесния ритъм:
Have to catch an early train
Got to be to work by nine
And if I had an air-o-plane
I still couldn't make it on time
'Cause it takes me so long
Just to figure out what I'm gonna wear
Blame it on the train
3

Вече е шест часа / Тъкмо спях сладко / Сънувах, че целувам

Валентино / До кристалносин ручей в Италия / Но няма как да закъснея
/ Защото иначе няма заплата / В такива дни / Ми се ще леглото да бе
вече оправено (преводът на всички текстове е на Диана Чавдарова).
4

Ще ми се да е неделя / Защото това е моят ден за забавления /

В който не трябва по цял ден да тичам / Но е още един луд понеделник.

But the boss is already there 5
Последната строфа въвежда темата за любовта, като
показва нейната обреченост под тежестта на социалната
реалност (умората на жената, която издържа безработния си
приятел), но и възможността за мимолетно бягство от тази
реалност в любовта:
All of the nights
Why did my lover have to pick last night
To get down
Doesn't it matter
That I have to feed the both of us
Employment's down
He tells me in his bedroom voice
C'mon honey, let's go make some noise.
Time it goes so fast
When you're having fun 6
В песента “On a Monday” „В понеделник” на Ледбели
(Leadbelly) от 1943 г. седмичният ритъм е представен през
погледа на аутсайдера, затворника.:

5

„Бягам да хвана ранния влак”; „Дори да имах самолет / Пак

нямаше да стигна”; „Оправдавам се с влака / Но шефът вече е
пристигнал”.
6

От всички други нощи / Защо приятелят ми трябваше да

избере снощи / Да правим любов / Нима няма значение / Че издържам и
двама ни / В тази безработица / А той ми шепне със сладостен глас: /
Хайде скъпа, да вдигнем малко шум / Как времето лети / Когато е
приятно.

On a Monday, I was arrested
On a Tuesday, I was locked up in jail
On a Wednesday, my trial was attested
On a Thursday, nobody would go my bail
Almost done, I'm almost done, almost don
And I ain't gonna bring them yellow women no pail

Take these stripes, stripes from around my shoulde
Take these chains, these chains from around my legs
Lord, these stripes, it sure don't worry me
But these chains, these chain's gonna kill me dead
Yes, I'm almost done, almost done, almost done
Първата строфа представлява регистрация на
екстремалните събития през седмицата: „В понеделник бях
арестуван / Във вторник ме хвърлиха в затвора / В сряда
обжалвах / В четвъртък нямаше кой да ми плати
гаранцията”. Двустишието във втората строфа загатва за
историята на човека от социалното дъно: „Не мога повече,
не мога повече / И няма да им пълня канчетата на ония
жълти жени 7”. В третата строфа тонът на безстрастното
изброяване се нарушава от изблика на мъката на
затворника, от вопъла му за свобода: „Махнете това райе от
раменете ми / Махнете тези вериги от краката ми / Господи,
не ме мъчи райето, / Но тези вериги ще ме уморят”.
Четвъртата строфа повтаря втората, а петата, последна
жени от смесена раса, поради различието си отхвърляни от своята
афро-американска група, а същевременно намирани за екзотични и
поради това подтиквани към скитничество и проституция.
7

строфа продължава изброяването на събитията в дните до
края на седмицата, но включва темата за любовта,
подсказвайки неосъществимостта на любовната връзка: „В
петък любимата ми излезе на разходка / В събота ме
заключи отвън / В неделя седяхме, разговаряйки / В
понеделник тя заложи всичките ми дрехи”. Централното
място на третата строфа в структурата на текста придава на
идеята за свободата основно значение в смисъла на песента.
В песента на Mamas and the Papas “Monday Monday”
(„Понеделник, понеделник”) от 1966 г. в образа на първия
ден от седмицата се съчетават противоположни значения:
надеждата за щастие и късмет (“Monday Monday, so good to
me, / Monday Monday, it was all I hoped it would be” 8) с
неосъщественото очакване и тъгата (“Monday Monday, can't
trust that day”; “Oh Monday morning, Monday morning couldn't
guarantee / That Monday evening you would still be here with
me”; “But whenever Monday comes, but whenever Monday
comes / You can find me cryin' all of the time” 9).
Представата за понеделника като ден, който носи
стрес и неприятни усещания, се обиграва в песента
„Буреносен понеделник” (Stormy Monday) на Ти Боун
Уокър (T-Bone Walker) от 1947 г. (най-известна в
изпълнение на Би Би Кинг):
They called it stormy Monday, but Tuesday is just as bad
Oh, they called it, they called it stormy Monday,
But Tuesday, Tuesday is just as bad
Oh, Wednesday is worst And Thursday oh so sad
„Понеделник, понеделник, така добър с мен”; „Понеделник,
понеделник, всичко се нарежда както искам”.
9
„Понеделник, понеделник, не му вярвам на този ден”; „Но понеделник
сутрин не дава гаранция / Че в понеделник вечер все още ще си с мен”;
„Но щом дойде понеделник, щом дойде понеделник, / ще ме свариш
непрекъснато да плача”.
8

The eagle flies on Friday, now Saturday I'll go out to
play
Oh, the eagle, the eagle flies on Friday, Saturday I'll go
out and play
Sunday I'll go to church, and I fall on my knees and pray
I say, Lord have mercy, Lord have mercy on me
But Lord, Lord have mercy Lord have mercy on me
You know I'm crazy 'bout my baby
Lord, please send her back home to me. 10
Понеделник в тази интерпретация, характерна за
светоусещането на творците на блуса, се оказва част от
монотонния ритъм на робския труд (вторник е също така
лош, сряда е най-лоша, четвъртък е изпълнен с печал).
Промяна носи петъкът, в който се плаща заплата, а
спасението от убийствената монотонност се свързва със
съботата и неделята – дните за отдаване на музиката,
религиозния екстаз и любовта.
В предложените за анализ текстове на рок поезията
семантиката на вторник е лишена от знаците на социалната
реалност, на делника и получава ореол чрез връзката с
любовта в личната история на говорителя. Един от

Наричат го буреносен понеделник, но и вторник е толкова лош / О,
наричат го буреносен понеделник / Но вторник, вторник е пак толкова
лош / Сряда е най-лоша, а четвъртък - само печал. / "Орлите" (*долари)
летят в петък, в събота излизам да свиря / О, орлите летят в петък, в
събота излизам да свиря / В неделя отивам на църква, падам на колене и
се моля / Господи, о, Господи, казвам, смили се над мен / Господи, о,
Господи, смили се над мен. / Знаеш, че съм луд по нея, / Моля те, върни
я при мен.
10

примерите е песента на Rolling Stones “Ruby Tuesday”
(„Рубинен вторник”) от 1967:
She would never say where she came from
Yesterday don’t matter if it’s gone
While the sun is bright
Or in the darkest night
No one knows
She comes and goes
Goodbye, ruby Tuesday
Who could hang a name on you?
When you change with every new day
Still I’m gonna miss you...
Don’t question why she needs to be so free
Shell tell you it’s the only way to be
She just can’t be chained
To a life where nothings gained
And nothings lost
At such a cost
There’s no time to lose, I heard her say
Catch your dreams before they slip away
Dying all the time
Lose your dreams and you
Will lose your mind.
Ain’t life unkind?
Goodbye, ruby Tuesday
Who could hang a name on you?
When you change with every new day
Still I’m gonna miss you...

Основна тема в песента е преходността, раздялата с
любимата: „Тя никога не каза откъде се появи / А
вчерашният ден няма значение / И докато слънцето е ярко /
Или пък посред нощ – никой не знае / Тя идва и си отива”.
Рефренът представлява сбогуване с вторника, което
означава
метонимично
сбогуването
с
любимата:
„Довиждане, Рубинен вторник / Кой би ти окичил име /
Когато се променяш с всеки нов ден / И ще ми липсваш”. В
следващата строфа темата за преходността, за раздялата се
доразвива чрез темата за свободата, при което раздялата се
оказва израз на самата свобода: „Не я питайте защо иска да
е така свободна / Ще ви отвърне, че няма друг начин / Тя
просто не може да бъде прикована...”. Следващата след
рефрена строфа свързва свободния дух с мечтата и
утвърждава ценността на мечтата като същност на
човешкото: „Хвани мечтите си, преди да се изплъзнат /
Непрекъснато умирайки / Загуби мечтите си и ще загубиш
ума си / Не е ли немил животът?”. Текстът завършва с
рефрена – сбогуване с вторника. В структурата на текста
ритъмът, постигнат чрез повторението на рефрена след
първата, третата и петата строфи създава усещането за
календарния ритъм, въплъщаващ ритъма на живота.
В песента на Линърд Скинърд (Lynyrd Skynyrd)
“Tuesday’s Gone” (Вторник си отиде”) от 1973 г. основна
тема отново е раздялата:
Train roll on, on down the line,
Won't you please take me far, far away.
Now I feel the wind blow, outside my door,
I'm leavin' my woman at home, oh yeah.
Tuesday's gone with the wind,
My baby's gone, gone with the wind.
And I don't know, oh, where I'm goin'.
I just want to be left alone.
When this train ends, I'll try again.

I'm leavin' my woman at home.
My baby's gone
Tuesday's gone with the wind.
Tuesday's gone with the wind.
Tuesday's gone with the wind.
My baby's gone, with the wind.
Train roll on
Tuesday's gone with the wind.
Tuesday's gone with the wind.
Tuesday's gone with the wind.
My baby's gone, with the wind.
Train roll on
Train roll on many miles from my home,see I'm,
I'm ridin' my blues, babe, blues away, yeah.
But Tuesday you see, a she had to be free.
Somehow I got to, to carry on.
My baby's gone.
Tuesday's gone with the wind.
Tuesday's gone with the wind.
Tuesday's gone with the wind.
My baby's gone, with the wind.
Train roll on...train roll on...
Roll on train...roll on train...roll on train
Train roll on...the train, it rolls on
Train rolls on I can't change, I can't change,
I can't change, I can't change,I can't change...
Ride on train
I can't change
Train roll on

Lord, I can't change
I can't change
Текстът пряко съпоставя чрез образния паралелизъм
отминаването на вторника и раздялата с любимата:
„Вторник си отива с вятъра / Моята любима си отива с
вятъра”. В жанра блус-рок усещането за седмичния ритъм,
създаващо се от рефрена „Вторник си отиде с вятъра /
Моята любима си отиде с вятъра” се усилва от образа на
тракането на колелата на влака. Представа за ритъма на
движещия се влак извиква появата на израза „Колелата на
влака се търкалят” във всяка от строфите, от анафората
„Колелата на влака се търкалят / Колелата на влака се
търкалят” в третата строфа и натрупването на изрази с
глагола „търкалям се” в последната строфа, в която идеята
за ритъма на живота, за преходността, се сблъсква с идеята
за статичността на аза, засилена от повторението на израза
„не мога да се променя”.
Сряда се интерпретира в рок поезията също като
време на любовно преживяване. В песента „Wednesday
Morning 3am” („Сряда, 3 сутринта”) на Саймън енд
Гарфънкъл (Simon and Garfunkel) от 1964 г. първата строфа
изразява нежността и възхищението на влюбения, който
съзерцава спящата любима и определя метафорично нейния
сън като любовен акт с нощта:
I can hear the soft breathing
Of the girl that I love,
As she lies here beside me
Asleep with the night,
And her hair, in a fine mist
Floats on my pillow,
Reflecting the glow

Of the winter moonlight 11.
Във втората строфа любовната тема се развива чрез
включването на подтемата за раздялата, за отминаване на
нощта, в която се е случила любовта: „For I know with the
first light of dawn / I'll be leaving („Но знам, че с първите
лъчи на зората / Ще си тръгна”). Неумолимостта на
календарния ритъм се съотнася с краткостта на любовния
акт, но на идеята за „убиващото време” се противопоставя
силата на спомена: „And tonight will be All / I have left to
recall” („И тази нощ ще е всичко, което / Ще ми остане да си
спомням”). Третата строфа влиза в семантичен и
стилистичен контраст с предишните, като показва
конфликта на аутсайдера със закона чрез посочване на
конкретни детайли от социалната реалност:
Oh, what have I done,
Why have I done it,
I've committed a crime,
I've broken the law.
For twenty-five dollars
And pieces of silver,
I held up and robbed
A hard liquor store 12.
Но в този случай битът няма силата да убива любовта,
защото социалната сфера на престъпника се определя като
11

„Слушам нежното дишане / На момичето, което обичам /

Докато то лежи до мен /И спи с нощта. / А косата й, във фина мъгла / Се
рее по възглавницата / Отразявайки сиянието / На зимната луна.”
12

„О, какво направих,/ Защо го направих / Извърших

престъпление/ Наруших закона / За 25 долара / И малко сребро / Взех на
мушка и ограбих / Магазин за алкохол.”

илюзия, като наложен му от другите спектакъл, от който
той може да избяга в света на любовта, въпреки
осъзнаването на нейната мимолетност:
My life seems unreal,
My crime an illusion,
A scene badly written
In which I must play.
Yet I know as I gaze
At my young love beside me,
The morning is just a few hours away 13.
Подобно осмисляне на съотношението илюзия (мечта) –
реалност сближава текста на рок поезията с романтичната
поетика, която интерпретира света на мечтата като истинска
реалност.
Четвъртък е тема на песента “Thursday’s Child”
(„Дете на четвъртъка”) на Дейвид Бауи (David Bowie) от
1999:
All of my life I've tried so hard
Doing my best with what I had
Nothing much happened all the same
Something about me stood apart
A whisper of hope that seemed to fail
Maybe I'm born right out of my time
Breaking my life in two
Throw me tomorrow
Now that I've really got a chance
13

„Животът ми изглежда нереален/ Престъплението – илюзия /

Лошо написан сценарий / В който трябва да участвам / Но знам, когато
се взирам / В моята млада любима / Че от утрото ме делят само няколко
часа.”

Throw me tomorrow
Everything's falling into place
Throw me tomorrow
Seeing my past to let it go
Throw me tomorrow
Only for you I don't regret
That I was Thursday's child
Monday Tuesday Wednesday born I was
Thursday's child
Sometimes I cried my heart to sleep
Shuffling days and lonesome nights
Sometimes my courage fell to my feet
Lucky old sun is in my sky
Nothing prepared me for your smile
Lighting the darkness of my soul 14
Innocence in your arms
Текстът на песента съдържа скрит цитат от една
детска залъгалка, цитирана от Клео Протохристова в
нейната статия от настоящия сборник. Както забелязва
„Цял живот полагах всички сили / Да извлека най-доброто от
това, което имам / За жалост, почти нищо не се получи. / Нещо у мен бе
различно / Нашепната пропаднала надежда / Може би съм роден извън
своето време. / Прекършен е животът ми / Подхвърли ми утрешния ден /
Сега, когато наистина имам шанс. / Подхвърли ми утрешния ден /
Всичко си идва на мястото. / Подхвърли ми утрешния ден. / Виждам
миналото си, за да се сбогувам с него, / Подхвърли ми утрешния ден. /
Само заради теб не съжалявам, / Че съм дете на четвъртъка. /
Понеделник, вторник, в сряда роден, а аз / Съм дете на четвъртъка. /
Понякога си изплаквах сърцето, докато заспя / Прехвърляйки в ума си
дни и самотни нощи / Понякога куражът ми отиваше в петите /
Късметлийско старо слънце свети в моето небе / Нищо не ме подготви
за усмивката ти / Озаряваща тъмнината в душата ми / Невинността е в
твоята прегръдка.”
14

изследователката, текстовете на този жанр „обиграват
имената на дните от седмицата, основавайки се на
традиционните астрологични символизации”. (Залъгалките
имат и прагматичната функция да помогнат на детето да
научи дните на седмицата.) Тъй като Клео Протохристова
цитира английския текст, тук ще представим превод:
„Детето на понеделник е бледолико / Детето на вторник е
напето / Детето на сряда е злочесто / Детето на четвъртък
ще постигне много / Детето на петък е любящо и щедро /
Детето на събота работи неуморно / Но роденото в неделя
дете / Е хубаво, весело, и добро и игриво.” Да разкрием
астрологичната символика, за която става дума: съдбата на
детето, родено в понеделник, е под знака на Луната, във
вторник – на Марс, в сряда – на Меркурий, в четвъртък – на
Юпитер, в петък – на Венера, в събота – на Сатурн, в неделя
– на Слънцето. Песента „Дете на четвъртъка” активира
митологичната символика на английските названия на
дните от седмицата, която функционира в детското
стихотворение, но трансформира неговия смисъл:
говорителят
е
роден
в
сряда,
но
отхвърля
предопределението за злочест живот („full of woe”) и се
определя като „дете на четвъртъка”. В този израз е
закодирано значението ‘късмет, успех’, което се основава на
митологичната символика на Юпитер – планетата, под
чийто знак е четвъртият ден от седмицата. Неприемането на
предопределението не води до отхвърляне на вярата в
астралните знаци, а съдържа желанието да се
противопостави късметът на злата участ. Смисълът на
текста се гради върху сблъсъка между очакването за успех и
измяната на късмета - „прекършения живот”, „пропадналите
надежди”, мъката. Надеждата за късмет се поражда от
срещата с любовта: „Нищо не ме подготви за усмивката ти /
Озаряваща тъмнината в душата ми / Невинността е в твоята
прегръдка”.

Образът на петък в рок поезията е двойнствен, той се
гради не само върху смислопораждащите механизми, които
се откриват в анализираните дотук песни (социалните
конвенции, събитията от личната история), а и върху
суеверието за „черния петък”. В песента “Black Friday”
(„Черен петък”) на Стийли Дан (Steely Dan) от 1975 г.
предразсъдъкът се потвърждава от паметта за конкретно
историческо събитие, към което текстът скрито отпраща –
„черния петък” на 24 септември 1869 г. (падането на цената
на златото на фондовата борса). Въпреки тези асоциации,
текстът получава универсален смисъл: усещането за
катастрофичността
на
съвременната
цивилизация,
подчинена на меркантилността, актуализира романтичната
идея за бягството в един „идеален топос” – малкото градче в
Австралия Мъсълбрук с много кенгура:
When Black Friday comes.
I’ll fly down to Muswellbrook
Gonna strike all the big red words
From my little black book
Gonna do just what I please
Gonna wear no socks and shoes
With nothing to do but feed
All the kangaroos
When Black Friday comes I’ll be on that bill
You know I will
When Black Friday comes.
I’m gonna dig myself a hole
Gonna lay down in it ‘till.
I satisfy my soul
Gonna let the world pass by me
The Archibishop’s gonna sanctify me
And if he don’t come across
I’m gonna let it roll
When Blach Friday comes.

I’m gonna stake my claim
I’ll guess I’ll change my name 15.
За реалиите на съвременната цивилизация загатват
изразите „черна книга”, „големи червени думи”, които
означават записите на загубите в червено и на печалбите в
черно в счетоводните книги. Без дешифрирането им в
текста ще останат тъмни места. Но в цялостния текст
понятията ‘загуба’ и ‘печалба’ получават метафоричен
смисъл, вписвайки се в идеята за отхвърлянето на всички
окови на цивилизацията. Знаци на това отхвърляне са
изразите „ще правя каквото ми харесва”, „няма да нося
чорапи и обувки”, „ще оставя светът да мине покрай мен”.
Пълната свобода се постига и чрез загубата на паметта за
собствената идентичност и смяната на името (което в
семиотиката на културата означава преминаването на
човека в нов културен статус, нова социална роля).
Въвеждането на образа на архиепископа и идеята за
опрощението на греховете придава на бягството
есхатологичен смисъл. Свободата на „аза” се оказва
преодоляване както на времето (календара), така и на
пространството.
Наред със значението „лош ден”, петъкът се осмисля
в резултат на социалните конвенции 16 като навечерие на
„Когато дойде черният петък / Ще излетя за Мъсълбрук / Ще
задраскам всички големи червени думи / В малката си черна книга / Ще
правя каквото ми харесва / Няма да нося чорапи и обувки / Няма да
правя друго освен /Да храня кенгурата. / Когато дойде черният петък,
ще съм там на хълма / Знаеш, че ще съм / Когато дойде черният петък /
Ще си изкопая дупка/ Ще лежа в нея докато / Ми се изпълни душата /
Ще оставя света да мине покрай мен / Архиепископът ще ме очисти от
греховете / А ако не дойде/ Ще правя каквото си искам / Когато дойде
черният петък/ Ще направя своя залог / Най вероятно, името ще си
сменя”.
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отдиха (уикенда), което му придава положителни
конотации. Асоциациите на петъчната вечер с отдиха,
празника, мотивира и появата на темата за любовта в
интерпретациите на петъка – какъвто е случаят с песента
„Friday I’m in love” („В петък аз съм влюбен”) на Дъ Кюър
(The Cure) от 1992 г.:
I don't care if Monday's blue
Tuesday's grey and Wednesday too
Thursday I don't care about you
It's Friday, I'm in love
Monday you can fall apart
Tuesday, Wednesday break my heart
Thursday doesn't even start
It's Friday I'm in love
Saturday, wait
And Sunday always comes too late
But Friday, never hesitate...
I don't care if Monday’s black
Tuesday, Wednesday - heart attack
Thursday, never looking back
It's Friday, I'm in love
Monday, you can hold your head
Tuesday, Wednesday stay in bed
Or Thursday - watch the walls instead
It's Friday, I'm in love
Saturday, wait
Клео Протохристова посочва връзката на очакването на
петъчната вечер с промените в работната седмица през втората
половина на ХХ век: въвеждането на петдневната работна седмица.
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And Sunday always comes too late
But Friday, never hesitate...
Dressed up to the eyes
It's a wonderful surprise
To see your shoes and your spirits rise
Throwing out your frown
And just smiling at the sound
And as sleek as a shriek
Spinning round and round
Always take a big bite
It's such a gorgeous sight
To see you eat in the middle of the night
You can never get enough
Enough of this stuff
It's Friday, I'm in love
I don't care if Monday's blue
Tuesday's grey and Wednesday too
Thursday I don't care about you
It's Friday, I'm in love
Monday you can fall apart
Tuesday, Wednesday break my heart
Thursday doesn't even start
It's Friday I'm in love
В текста се следва ритъмът на седмичния календар
чрез изброяването на дните от седмицата, при което петък денят на любовта – нарушава редуването на тъга, пустота и
болка през другите дни. Върху изброяването са изградени
строфите от първа до шеста, като всяка следваща добавя
допълнителни отрицателни черти към образите на дните
преди и след петък: понеделник – тъжен, „можеш да се

разпаднеш”, „черен”, „държиш се за главата”; вторник,
сряда – „сиви”, „разбиват сърцето”, „могат да донесат
сърдечен удар”, ”седиш в леглото”; четвъртък – „не ме е
грижа за теб”, „дори не започва”, „към четвъртък никога не
се обръщам”, „зяпаш тавана”; събота – „почакай”; неделя –
„винаги закъснява”. Първа, втора, четвърта и пета строфи
завършват със стиха „В петък аз съм влюбен”, а трета и
шеста – със стиха „Но в петък никога не се колебай”. Тези
стихове са не само в семантичен, но и в ритмичен контраст
с останалите стихове в строфите – контраст, който създава
усещането за способността на чувството да побеждава
календарния ритъм. Седмата строфа рисува образа на
любимата и изразява възхищението на влюбения. Логически
завършек на този текст е стихът „Петък е и аз съм влюбен”,
в който се крие представата за закономерност на любовта в
петък. Осма и девета строфи повтарят първа и втора, чрез
което се засилва усещането за редуване на негативните
емоции и неговото прекъсване от деня на любовта:
Не ме интересува, че понеделник е тъжен,
Че вторник и сряда са сиви
Четвъртък, не ме е грижа за теб!
Петък е и съм влюбен.
В понеделник можеш да се разпаднеш
Вторник, сряда ми разбиват сърцето,
Четвъртък дори не започва
В петък аз съм влюбен.
Интерпретацията на събота в рок поезията отключва
смислопораждащия механизъм на знанието за социалните
конвенции, за почивката, забавата в края на седмицата,
особено в съботната вечер. Но образът на забавата може да
получи противоположен знак.

В песента „Saturday in the Park” („Събота в парка”) на
Чикаго (Chicago) от 1973 г. се потвърждава очакването за
отдих, празник, като представата за празник се подсказва и
чрез времепространството - съботен ден в парка:
Saturday in the park
I think it was the Fourth of July
Saturday in the park
I think it was the Fourth of July
People talking, people laughing
A man selling ice cream
Singing Italian songs
(Fake Italian lyric)
Can you dig it (yes, I can)
And I've been waiting such a long time
For Saturday
Another day in the park
You'd think it was the Fourth of July
Another day in the park
You'd think it was the Fourth of July
People dancing, really smiling
A man playing guitar
Singing for us all
Will you help him change the world
Can you dig it (yes, I can)
And I've been waiting such a long time
For today
Slow motion riders
Fly the colors of the day
A bronze man still can
Yell stories his own way
Listen children all is not lost
All is not lost

Oh no, no
Funny days in the park
Every day's the Fourth of July
Funny days in the park
Every day's the Fourth of July
People reaching, people touching
A real celebration
Waiting for us all
If we want it, really want it
Can you dig it (yes, I can)
And I've been waiting such a long time
For the day.
Чувството за празник се засилва от съвпадането на
съботата с националния празник 4-ти юли: „Събота в парка /
Мисля, че беше 4-ти юли”. Тържеството на празника се
утвърждава в последната строфа от повторението на стиха
„Всеки ден е 4-ти юли”, като се създава усещането за
снемането на опозицията делник – празник и победа над
календара. На семантично ниво значението ‘празник’ се
развива чрез изразите „весели дни”, „истински празник”,
„харесва ли ти (о, да!)”, „толкова отдавна чакам”, а също
така чрез образите на музиката („някой свири на китара”,
”пее италиански песни”), танца („хората танцуват”), смеха.
Дори ироничното снизяване на песента („фалшив стих на
италиански”) не нарушава празничната атмосфера, защото
се неутрализира от следващия стих „Харесва ли ти (и още
как)”.
В някои песни забавата получава отрицателен знак,
празникът загубва значенията си ‘веселие’, ‘отдих’, ‘покой’.
За деформацията на представата за празник подсказва
заглавието на песента “Saturday Night’s Alright for Fighting”

(„Събота вечер става за бой”) на Елтън Джон (Elton John) от
1973 г. 17:
It's getting late have you seen my mates
Ma tell me when the boys get here
It's seven o'clock and I want to rock
Want to get a belly full of beer
My old man's drunker than a barrel full of monkeys
And my old lady she don't care
My sister looks cute in her braces and boots
A handful of grease in her hair
Don't give us none of your aggravation
We had it with your discipline
Saturday night's alright for fighting
Get a little action in
Get about as oiled as a diesel train
Gonna set this dance alight
'Cause Saturday night's the night I like
Saturday night's alright, alright, alright
Well they're packed pretty tight in here tonight
I'm looking for a dolly who'll see me right
I may use a little muscle to get what I need
I may sink a little drink and shout out "She's with me!"
A couple of the sound that I really like
Are the sounds of a switchblade and a motorbike
I'm a juvenile product of the working class
Whose best friend floats in the bottom of a glass.
Забавата е видяна през погледа на младия човек от
социалното дъно, тя е принизена до напиването и забравата,
нарушаването на правилата: „Седем часа е и искам да
подивея / Искам да напълня корема си с бира”. За
социалната деградация говорят стиховете „Старият е по17

Текстът на песента е на Bernie Taupin.

пиян от каца с маймуни / А старата не иска да знае”.
Нарушаването на забраните, чувството за свобода се
проявяват в агресията: ”Дойде ни до гуша от вашата
дисциплина / Събота вечер е добре за бой / Искаме малко
екшън”; „Някои от звуците, които харесвам / Са на
автоматично ножче и мотор”. Агресия крие самият образ на
веселието, на танца: „Ще се намажа като дизелов влак / И
ще подпаля този танц”. Любовта в представата на
говорителя е принизена до секса: “Търся си кукличка, да ме
погледне с добро око / Може да се наложи да впрегна малко
мускули / Да обърна едно и да извикам: „тя е с мен!”.
Финалните два стиха в текста съдържат патоса на
социалната критика: „Аз съм подрастващ продукт на
работническата класа / Чийто най-добър приятел плува на
дъното на чашата”.
Подобно преобръщане на значението ‘празник’ се
реализира и в песента “10.15 Saturday Night” („10 и 15,
събота вечер”) на Дъ Кюър (The Cure) от 1979 г.:
10.15 on a saturday night
and the tap drips
under the strip light
and i'm sitting
in the kitchen sink
and the tap drips
drip drip drip drip drip drip drip...
waiting for the
telephone to ring
and i'm wondering
where she's been
and i'm crying
for yesterday

and the tap drips
drip drip drip drip drip drip drip...
It’s always the same
It’s always the same
Но в този случай преобръщането се състои не в
приписването на ексцесии и агресия на забавата в съботната
вечер, а в неосъщественото очакване за празник. Първата
строфа ни потапя в битовата проза, в делника чрез образа на
капещата чешма. Звукоподражателните думи „кап, кап, кап”
натрапват чувството за репресия на бита, а метафората ”и аз
си седя в мивката” извиква представата за опредметеност на
човека. Втората и третата строфи изразяват напразното
очакване на любовната среща и мъката на безнадеждно
влюбения:
Чакам
Телефонът да звънне
И се чудя
Къде ли е тя
И плача
За вчера
И чучурът капе
Кап кап кап кап кап кап.
Двустишието в последната строфа засилва усещането за
безнадеждност чрез повторението на стиха, означаващ
липсата на промяна, монотонност: „И все е така / И все е
така”.
Интерпретацията на неделя в рок поезията
актуализира също значенията ‘празник’, ‘отдих’, ‘покой’,
които отделните текстове могат да потвърждават или да
разрушават.

В песента “Sunday Morning Sunrise” 18 („Неделен
изгрев”) на Кевин Койн (Kevin Coyne) от 1975 г. неделята се
осмисля като време на отдаване на семейното щастие, покой
и уют в пространството на дома:
Must be Sunday morning sunrise
Yes it's creeping down on me
Glaring through the windows
Shining all over me
And my children are asleep
And I hope that they don't wake
Must be Sunday morning once again
Must be Sunday morning sunrise
Yes love me, I love you
Put your arm across my chest, my dear
All your loving, let it show, let is show right through
And my children are asleep
And I hope that they don't wake
Must be Sunday morning once again
Love me, love me darling
Love me, love me cause I love you
All these years we spent together
There's nobody else will do, it has to be you
And our children are asleep
And I hope that they don't wake
Must be Sunday morning once again.

На английски съчетанието на думите „неделя” и „изгрев” дава
възможност за удвояване на значението „слънце”.
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В първата строфа се описва неделният изгрев, във
втората образът на блестящото през прозореца слънце се
съотнася с образа на спящите деца: „Децата ни спят / Дано
не ги събуди / Неделният изгрев”. В третата строфа намира
израз любовта на съпруга към любимата жена: „Обичай ме
– аз те обичам / Сложи ръка върху гърдите ми / Нека усетя
цялата ти любов”. Тази тема се развива в петата строфа чрез
засилване на императивното обръщение към любимата – зов
за любов: „Люби ме, люби ме скъпа / Обичай ме – както аз
теб / След всички тези години заедно / Няма друга, ти си
единствена”. Четвъртата и шестата строфи повтарят втората
– по такъв начин в текста се редуват образите на спящите
деца и любимата жена по формулата А Б А Б А.
Повторението на тристишието, съдържащо образа на
спящите деца, има важна функция не само за стихотворния
ритъм, но и от семантична гледна точка, защото придава на
темата за децата основно значение в смисъла на творбата.
Неделята се интерпретира като ден за отдаване на
любовта и в песента “Sunday” („Неделя”) на Соник Ют
(Sonic Youth) от 1998 г.:
Sunday comes alone again
A perfect day for a quiet friend
And you, you will set it free
I see new morning around your face
Everybody says its another phase
And now, now its come to me
See the magic in your eyes
I see it come as no surprise
And you, you turn your eyes away
Yeah you, you turn it all away
I guess it’s true it’s never too late

Still I don't know what to do today
Oh why can't I set you free?
Will you do the same for me?
Sunday comes and Sunday goes
Sunday always seems to move so slow
To me and here she comes again
A perfect ending to a perfect day
A perfect ending what can I say?
To you lonely Sunday friend
With you Sunday never ends.
Неделята и в този случай актуализира не значението
си ‘празник, ‘забавление’, а значенията ‘покой’,
‘усамотяване с любимия човек’. Началото на текста
въвежда темата за самотата, като чрез персонификацията
това чувство се приписва на самия ден („Неделята пак идва
сама”), но в следващите два стиха от първата строфа
затварянето в личното пространство в неделния ден се
представя като уединение с любимата. Втората, третата и
четвъртата строфи развиват темата за любовта със
значенията ‘любовта – ново начало’ („Виждам новото утро
на лицето ти / Всеки казва, че е настъпил нов етап / И ето,
сега го виждам”), ‘силата на любовта’ („Виждам магията в
очите ти”), но и ‘разминаването на влюбените’ („Но ти
отвръщаш поглед”; „Но точно днес не знам какво да правя /
Как да те накарам да се чувстваш свободна?”). В петата и
шестата строфи любовната тема се допълва с идеята за
преходността, като се създава напрежение между
значенията ‘преходност’ и ‘вечност’, ‘общуване’ и ‘самота’:
Неделята идва и си отива
Макар и толкова бавно
Но ето я – пак е тук

Идеалният завършек на идеален ден
Идеален завършек – какво да кажа
С теб, самотна неделна приятелко
С теб неделята няма край.
В други текстове на рок поезията неделята получава
отрицателен знак, което може да бъде обусловено от
въздействието на конкретни политически събития върху
твореца: така например песента “Sunday Bloody Sunday”
(„Неделя, кървава неделя”) на Ю Ту (U2) от 1983 г.
откликва на „кървавата неделя” в Дери, Северна Ирландия.
Още в заглавието на песента се загатва за снемането на
значението ‘празник’ в семантиката на ‘неделя ’ и замяната
му със значението ‘война’. В цялостния текст се развива
мотивът за войната (смъртта, убийството):
I can't believe the news today
Oh, I can't close my eyes
And make it go away
How long...
How long must we sing this song
How long, how long...
'cause tonight...we can be as one
Tonight...
Broken bottles under children's feet
Bodies strewn across the dead end street
But I won't heed the battle call
It puts my back up
Puts my back up against the wall
Sunday, Bloody Sunday
Sunday, Bloody Sunday
Sunday, Bloody Sunday
And the battle's just begun
There's many lost, but tell me who has won

The trench is dug within our hearts
And mothers, children, brothers, sisters.
Torn apart
Sunday, Bloody Sunday
Sunday, Bloody Sunday
How long...
How long must we sing this song
How long, how long...
'cause tonight...we can be as one
Tonight...tonight...
Sunday, Bloody Sunday
Sunday, Bloody Sunday
Wipe the tears from your eyes
Wipe your tears away
Oh, wipe your tears away
Oh, wipe your tears away
(Sunday, Bloody Sunday)
Oh, wipe your blood shot eyes
(Sunday, Bloody Sunday)
Sunday, Bloody Sunday (Sunday, Bloody Sunday)
Sunday, Bloody Sunday (Sunday, Bloody Sunday)
And it's true we are immune
When fact is fiction and TV reality
And today the millions cry
We eat and drink while tomorrow they die.
(Sunday, Bloody Sunday)
The real battle just begun
To claim the victory Jesus won
On...
Sunday Bloody Sunday

Sunday Bloody Sunday...
Конфликтът между празник и смърт, насилие се
загатва от израза „вместо да сме едно тази нощ”, след който
се рисува картината на окървавената неделя: „счупени
бутилки под детските крака” / тела, разпръснати по глухите
улици”. Войната се превръща в метафора не само на
нарушения празник, но и на нарушеното общуване между
поколенията: „А битката едва започва / Много губят – кажи
ми кой печели? / Окопът е изкопан в сърцата ни / Майки,
бащи, братя, сестри / Са разкъсани”. Представата за смърт
се натрапва чрез повторението на метафоричното
определение “кървава”: „Неделя, кървава неделя / Изтрий
окървавените си очи... / Неделя, кървава неделя”.
Същността на съвременната култура се доразкрива в текста
чрез темата за подмяната на реалността с фикцията от
страна на телевизията, както и чрез темата за
консумативното общество: “Истината е, че сме
имунизирани / Когато фактите са фикция, а телевизията –
реалност / А днес милиони плачат / Докато ние се тъпчем,
те ще умрат”. Интерпретацията на споменатите теми
показва синхронността на различните текстове в културата:
рок поезията и философията на нашето време се обръщат
към едни и същи проблеми (идеята на Бодрияр за
симулакрите). Смисълът на песента „Неделя, кървава
неделя” излиза и извън социалния патос и придобива поуниверсален смисъл чрез въвеждането на евангелската тема:
„Истинската битка сега започва / И Исус побеждава /
Занапред”. В евангелския контекст неделята извиква
символиката на възкресението и по такъв начин на смъртта
се противопоставя вярата.
Песента ”Every Day is Like Sunday” („Всеки ден е
като неделя”) на Мориси (Morrissey) от 1988 г. създава
образа на останалите след атомна катастрофа на морския
бряг – образ, който отпраща към антиутопията на Невил

Шут (Nevil Shute) „На брега” (“On the beach”) от 1957 г.,
популяризирана от киноинтерпретацията на Стенли Крамър
(Stanley Kramer) от 1959 г. Но дори читателят да не разкрие
тези интертекстуални връзки, той ще разчете цитирането на
библейския сюжет за Апокалипсиса:
Trudging slowly over wet sand
Back to the bench where your clothes were stolen
This is the coastal town
That they forgot to close down
Armageddon - come Armageddon!
Come, Armageddon! come! 19
Trudging back over pebbles and sand
And a strange dust lands on your hands
(and on your face...)
(on your face ...)
(on your face ...)
(on your face ...)
В контекста на тази библейска тема изразът „Всеки
ден е като неделя” („Everyday is like Sunday”) загубва
значението си ‘всеки ден е празник’, което намира и пряк
израз в стиха „Всеки ден е тих и сив” („Everyday is silent and
grey”). Отрицанието на значението ‘празник’ се постига и
чрез ироничното преобръщане на текста на пощенската
картичка:
Hide on the promenade
Etch a postcard :
"how I dearly wish I was not here"
In the seaside town. 20
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„Тътря се по мокрия пясък / Обратно към пейката, където откраднаха

дрехите ти / Това е крайбрежният град / Който са забравили да затворят
/ Армагедон - ела, Армагедон! / Армагедон, ела!”.

Темата за апокалипсиса придобива актуалност чрез
мотива за бомбата: „...that they forgot to bomb / Come, come,
come - nuclear bomb” („...който са забравили да бомбардират
/ Ела, ела, ела – ядрена бомба”). Чувството на обреченост и
делничност се засилва на ритмично ниво от рефрена
„Everyday is like Sunday / Everyday is silent and grey” („Всеки
ден е като неделя / Всеки ден е тих и сив”). В последната
строфа се „срещат” апокалипсисът в „Голямата История”
със сивотата на ежедневието, подсказана чрез цитата от
рекламата: „Всеки ден е неделя / „Спечели евтин поднос” /
Сподели с мен застоял чай / Всеки ден е тих и сив”.
Неделя получава отрицателни конотации и в песента
“Sunday’s Child” („Неделно дете”) на Джон Мартин (John
Martyn) от 1974 г.:
Saturday night comes creeping
Saturday night comes creeping cold
Saturday night comes laughing and dancing
Sunday leaves you cold
Saturday night comes crying
Saturday night comes weeping and sore
Saturday night finds you looking for friends
That you don't want to see no more
Saturday night comes crazy
Saturday night comes swinging and wild
Saturday night comes sharp as my suit
I want to be Sunday's child
Saturday night comes creeping
Saturday night comes creeping and cold
„Скрий се на кея / Надпиши картичка: / „Как само ми се иска да не
бях тук! / В града край брега...”.
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Saturday night comes laughing and dancing
Sunday leaves you old
Leaves you old
В текста на песента семантиката на неделя се
разкрива в съпоставка със семантиката на събота. В
първата строфа събота и неделя са противопоставени въз
основа на наличието/отсъствието на забава, но самата
забава, която се приписва на съботния ден, загубва
значението си ‘радост, веселие’: “Събота вечер се промъква
/ Събота вечер се промъква с леден пълъх / Събота вечер е
смях и танци / Неделя те оставя изстинал”. В следващите
две строфи се развива семантиката на съботния ден чрез
натрупване на отрицателни значения: плач, болка, нежелано
общуване, лудост, студенина. Последният стих на третата
строфа противопоставя на създадения образ на съботния
ден очакването на неделята - „искам да съм неделно дете”.
Този израз създава илюзията за ценността на неделята, но
подобно значение влиза в семантичен контраст със
значението ‘студ’ в стиха от първата строфа „неделя те
оставя изстинал”. Отрицателната семантика на неделята се
допълва в края на текста със значението ‘умора’ в стиховете
„Неделя те оставя стар / Те оставя стар”. В цялостния
смисъл на песента се сблъскват представите за ексцесиите
на забавата в съботния ден и за умората и самотата, които
носи неделята – тоест, за неосъществимия празник.
Въз основа на направените наблюдения могат да
бъдат направени следните изводи:
• Рок поезията потапя в сферата на ежедневния
ритъм, но, както „високата” поезия, противопоставя
ежедневието на любовта, делника на празника, превръща
календара в метафора на преходността в живота.
• При това противопоставяне делникът може да
получи конотацията ‘празник’, като се отхвърли календарът

и се утвърди идеята за вечност на любовта, за независимост
от „убиващото време”.
• Интерпретацията на края на седмицата
(събота и неделя) е двойнствена: текстовете могат да
потвърдят очакването на значението ‘празник’, но могат и
да го разрушат, показвайки разрушителната стихия на
забавата или отсъствието на забава, покой, отдих.
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