СТРАШИМИР ЦАНОВ

БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО
ДО ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
(МОДЕРНИ ТЕНДЕНЦИИ)

2016

1

Рецензенти: проф. д.ф.н. Добрин Добрев
проф. д-р Сава Сивриев
Научен редактор: доц. д-р Младен Енчев
Коректор: д-р Ваня Колева

ISBN
Автор: Страшимир Цанов
Университетско
Преславски“

издателство

Шумен, 2016

2

„Епископ

Константин

СЪДЪРЖАНИЕ
Предисловие ............................................................................4
„Цариградски сонети“ на Константин Величков – между
традиционното и новаторското...............................................5
„Химни за смъртта на свръхчовека“ и някои проблеми на
българското литературно съзнание................................... 16
Идеята за изкуплението на свободата в „Кървава песен“ на
Пенчо Славейков....................................................................29
„Хайдушки песни“ на Яворов – поетика на фолклорната
стилизация...... .......................................................................45
Молитва, молитвеност и мистика в поезията на
Яворов.....................................................................................61
Небиблейският Иов в поезията на Яворов...........................81
Поетиката на Димитър Бояджиев...................................... 108
Дебелянов – поетика на съдбата....................................... 132
„Български балади“ на Теодор Траянов – поетика на
месианизма.......................................................................... 143
Димитър Подвързачов – поетика на самотата...................181
Човекът и войната в поезията на Подвързачов.. ...............201

3

Предисловие
Сборникът включва статии, изследващи модерните
тенденции в българската поезия от Освобождението до Първата
световна война. Посветени са текстове на Константин Величков,
Пенчо Славейков, П. К. Яворов, Димитър Бояджиев, Димчо
Дебелянов, Теодор Траянов и Димитър Подвързачов.
Всички статии са публикувани в престижни български и
чужди периодични издания. Подборът им е освен ценностен и
функционален – чрез него се цели да се даде представа за
различни аспекти на модерността в българската поезия от
Освобождението до Първата световна война.
Книгата може да представлява интерес за учени и
докторанти. Тя може да бъде използвана като учебно помагало
от студентите, които изучават Нова българска литература. С оглед
на образователните цели бяха направени някои редакции в
текстовете и те имат известни различия с първоначалните
публикации в периодиката.
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„ЦАРИГРАДСКИ СОНЕТИ“ НА КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ –
МЕЖДУ ТРАДИЦИОННОТО И НОВАТОРСКОТО

Константин Величков (1855 – 1907) е един от големите
български писатели от последната четвърт на XIX век. Той се
формира като личност в последното, революционното,
десетилетие на Българското възраждане. Биографията му преди
Освобождението съдържа характерните моменти от една
реконструирана със средствата на историческата наука типова
биография на българския интелигент през 60-те – 70-те години
на XIX век. Величков получава солидно образование с европейска
идентичност – през 1874 г. завършва Френския лицей в Цариград;
участва в просветното движение – в Пазарджик е председател на
читалище „Виделина“; включва се в подготовката на Априлското
въстание, арестуван е и преминава през турските затвори в
Пазарджик, Пловдив и Одрин.
Като отдаден на патриотичната кауза, така, както я разбира,
Величков активно се занимава с политика след Освобождението.
Той е депутат, политически изгнаник, министър, дипломат.
Оценките за неговата следосвобожденска обществена дейност
не са еднозначни. Не се подлага на съмнение обаче
принципността му.
Типична рожба на Възраждането, Константин Величков
съвместява политическата и културната активност. Учителства,
редактира периодични издания, създава произведения в трите
литературни рода. Заедно с Вазов съставят през 1884 г.
5

двутомната „Българска христоматия“, която има амбицията да
очертае новия български литературен канон. Въпреки че е в
сянката на своя приятел Вазов, обявен през 1895 г. официално за
„народен поет“, Величков е един от значимите творци на
българската литература. Той е активен участник в прехода от
възрожденска към нова художествена система. „Цариградски
сонети“, „В темница“ и „Писма от Рим“ са книги, без които не
може да се разбере и осмисли литературният процес от края на
XIX век. Литературната история отнася Величков към
традиционния тип художествена словесност, органически
свързана с колективните ценности. Вазов и Величков се
определят като нейни най-ярки представители, срещу които „се
борят“ индивидуалистите и модернистите от кръга „Мисъл“. До
голяма степен това действително е така, но границите между
етапите в литературното развитие никога не са съвсем точно
очертани – например Вазови текстове като „Поет и вдъхновение“
и „Епилог. Общество и певец“ могат да се възприемат като
„предусещане“ на естетическите идеи на Пенчо Славейков.
Величков също не може еднозначно да се категоризира като
автор, чужд на модерното. Той безспорно е с традиционен тип
естетическа идентичност, но тя не е монолитна. Неговата студия
за Каравелов (Величков 1890) , както и Вазовата студия за Ботев
(Вазов 1891) основополагат, според интерпретацията на Бойко
Пенчев, раждането на модерната критика от „деполитизирането“
на литературата (Пенчев 1998). Творчеството на Величков
съдържа текстове, в които присъстват елементи от една
определено модерна поетика. От литературноисторическа
гледна точка може би най-интересната Величкова книга е
„Цариградски сонети“, защото съвместява принципите на
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традиционното и новаторското. Така, както те се категоризират в
българското литературно съзнание от края на XIX век.
Писана в продължение на години, книгата „Цариградски
сонети“ е отпечатана през 1899 г. Състои се от четири дяла:
„Цариградски сонети“ (49 сонета), „Италиански сонети“ (19
оригинални и два преводни – от Кардучи и Стекети), „Сонети от
Петрарка“ (14) и „Сонети от Хередия“ (3). Общо оригиналните
творби са 68. Константин Величков владее изключително добре
класическата форма на сонета – 14 стиха, разпределени в два
катрена и два терцета. Повечето произведения са в 5-стъпен ямб
(срещат се още 4-стъпен ямб и 6-стъпен ямб). Изживяванията на
Аза са поместени в конкретна топика – тази на Цариград и
Италия. Природата е поетизирана без субективно деформиране
на емпиричните реалии, т.е. както в традиционната, класическата
поезия. За лирическото амплоа на Величков е присъщо
взаимопреливането спомен – мечта. Споменът ражда мечтата,
мечтата се оказва спомен. С поетизирането на отношението
спомен – мечта Величков е предшественик в българската лирика
на Димчо Дебелянов. Мотивът за вината също има сходна
идентичност у двамата поети. Дебеляновият цикъл „Под
сурдинка“ кореспондира с четвъртия сонет „Спомен“ от цикъла
„Италиански сонети“ (ИС). Величковият текст лиризира чувството
за вина, родено от съзнанието, че животът не е изживян
пълноценно, че е пропусната възможността да бъде изпълнен със
смисъла на любовта.
Природата в сонетната лирика на Величков не е, както у
Вазов, монументална. В творбите на „патриарха“ тя символизира
величието на България (изживява се патриотично) или е
обожествена (изживява се пантеистично). В „Цариградски
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сонети“ природата е свят, чрез който лирическият Аз представя
душевното си състояние. Паралелите природно – човешко
обикновено символизират носталгията по родината. Пейзажите и
пораждат душевни състояния, и ги символизират. Редица
текстове аксиологизират първичното битие, битието на човека,
който не е отделен от света на природата. Налице е определен
афинитет към образа на рибаря. Чрез него се утвърждава
смисълът на простите, обикновените житейски ценности:
семейството, труда. Показателен е 14-ият сонет от цикъла
„Цариградски сонети“ (ЦС). Интертекстовата връзка между него и
стихотворението на Атанас Далчев „Работникът“ (публикувано
през 1932 г.) е очевидна – вечерята след трудовия делник на
семейството, символичният образ на лампата, който овъншнява
вътрешната светлина на героите. Да сравним:

Блазе му! Вечер в чиста е премена.
Край ламбата опрян до старий зид,
седи всред челяд и жена засмена.

Изглежда ги доволен и честит
и за ловитбата в нощта студена
разказва важно с тържествуващ вид.
(К. Величков)
.....................
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и всяка вечер аз го виждам как
след дълга тежка работа вечеря

със лакти върху дървената маса.
До него, седнала на стол, жена му
говори за домашните покупки,
а малката им дъщеря стои
и гледа нежно как яде баща к
или издухва сребърната пара
от супата му. Той яде сериозен,
безмълвно. Над главата му сияе
запалената лампа като нимба.
(А. Далчев)

Поетизирането на делничното, всекидневното, е нещо ново
в българската лирика и е далечно антиципиране на тенденции в
поезията на 20-те и 30-те години на ХХ век. Освен 14-и сонет,
може да се даде за пример и 36-и сонет от цикъла ЦС, в който
чрез една делнична ситуация опосредствено се изразява личната
драма, родена от раздялата с родината. Поетизация на бита
присъства и в 39-и сонет от цикъла ЦС.
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Скръбта е основна тоналност в стихосбирката. В текстовете,
в които елегичното начало е каузално конкретизирано, причина
за тъгата на Аза е раздялата с родината. Носталгията е най-често
поетизираното душевно състояние в книгата (особено в първия
цикъл, ЦС). Родината е едновременно съкровена реалност за
Аза и Абсолют. Тя е извор и на радост, и на страдания.
Изключително силно въздейства 41-вият сонет от цикъла ЦС.
Чрез съпричастността със страданията на родината се
осъществява принадлежността на лирическия Аз към нея.
Родината е трансцендент за Аза, защото връзката с нея е и връзка
с мъртвите. Чрез паметта за мъртвите патриотизмът преодолява
своята ситуираност във времето и се идентифицира като
екзистенциална категория на битието:

Обичам те, обичам те, родино свята,
за тез, кои съня си вечний в тебе спят,
със силата неудържима, с чистотата

на сълзите, що от очите ми текат,
с горещий порив, който носи ми душата
към гробовете скъпи, кои в теб стърчат!

Във Величковата сонетна лирика външният свят се
възприема като сроден, иманентно тъждествен на вътрешния
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свят на Аза. Във външния свят Азът пренася минорността и
меланхоличността на своя вътрешен свят. Външният свят, като
природност и социалност, е асоциативен символ на тъгата, която
изпълва вътрешното битие на лирическия субект. Но външният
свят на природата не функционира във Величковите сонети само
като проекция-символ на субективното битие на Аза. В някои
текстове Природата е самостойна реалност, чрез възприятието на
която лирическият субект постига своята идентичност. Така в 34тия сонет от цикъла ЦС съзерцанието на морето трансцендира
Аза, освобождава го от страстите на битието. Съкровената връзка
Човек – Природа е ценностно аналогична на релацията Аз –
Другите. Вглъбеността в своята душа е неотделима от
съпричастността със съдбата на другите. Изживяването на своята
съдба като страдание води до прозрения за страдалческата
съдба на човека въобще. Показателен със своята елегична
откритост към чуждото страдание е 49-ият сонет от цикъла ЦС.
Безспорно самотата и тъгата, родени от носталгията по
Отечеството, са основни състояния на лирическия Аз в
„Цариградски сонети“. Тяхната естетическа идентичност е
раздвоена между възрожденската и новата литературна система,
между традиционното и новаторското. Най-органично с
традициите на възрожденската поезия са свързани 25-и, 26-и и
27-и сонет от цикъла ЦС. В тях се поетизират индивидуални
изживявания на исторически събития. Без познаване на
нехудожествения исторически контекст на тези сонети, те са
непълноценно разбираеми.
Но Величков има творби изключително новаторски,
модерни за своето време. В тях чувството е важно само по себе
си, без да е необходимо да се уточнява какво го поражда, защо
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страда лирическият Аз. В тези сонети чувството е представено
без причинно-следствен контекст. Психическото битие на Аза не
е социално и каузално ситуирано. Внушават се душевни
състояния, но не се посочват техните причини. Текстовете са
изградени чрез една поетика на неяснотата, която поражда
многозначност (поетика на многозначната неяснота). Те
провокират читателя към сътворчество – да асоциира
представеното само като същност, душевно състояние със своя
вътрешен свят. Поетиката на многозначната неяснота е присъща
на 1-ви, 2-ри, 6-и, 16-и, 22-ри, 46-и сонет от цикъла ЦС и на 7-и
(„Пролет“), 9-и („На Рождество“) сонет от ИС. Образцов пример –
и като тип поетика, и като художествено качество – е „Пролет“:

Пак вятърът пролетни ще повее
ще се раззеленее пак хълмът,
в дъбравата славеят ще запее
и розите пак ще се разцъфтят.

Ще размирише всичко пак на младост,
природата разкошно ще блести
и всичко, що живей в света, от радост,
надежда и любов ще затупти
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кат в празник свят, за наслажденье
неземно душа всяка ще ламти
и жадно страстни погледи влюбени
с вълшебний плам на бляскави звезди
отвред ще се кръстосват окол мене:
о, пролет, колко скръб ми носиш ти!

Стихосбирката е интересна и с философските си мотиви.
Обикновено те са плод от екскурси в историческото минало. В 38и сонет от цикъла ЦС знанието за историята на Византия ражда
идеята за преходността на битието; 31-ви сонет от ЦС чрез
съпоставка между античните митове и реалиите на
съвременността внушава прагматичния, бездуховния характер на
технологичната цивилизация; 10-и сонет от ИС („Карл V и
Тициано“) утвърждава изкуството като по-висша творческа изява
на човека от политическата, държавническата деятелност –
човекът на изкуството стои по-високо от великия държавник:

Към теб погледна славата засмяна
и озари те с неугасен плам
кат нивга никоя глава внчана,
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когато, безподобен и голям,
наведе се, о, Карле, в немий храм
да дигнеш четката на Тициана.

Третият сонет от ИС („В църква“) съполага два различни
светогледа – свой (нерелигиозен) и чужд (религиозен).
Интересно е, че се признава по-висша ценност на чуждия
светоглед. Импликацията е ясна – секуларизацията на
обществото ерозира неговата духовност. Творбата е
емблематична за един нов, модерен начин на поетическо
дискурсивиране на мисловността, който релативизира
ценностите и се самоозначава чрез отказа от еднозначно и
категорично легитимиране на определена аксиологическа
позиция като господстваща и единствено вярна.
Направените наблюдения върху поетиката и аксиологията
на стихосбирката „Цариградски сонети“ ни водят до
заключението, че Константин Величков е автор, който органично
съчетава в творчеството си традиционното и новаторското.
Именно затова той, без да е от класиците на българската
художествена словесност, има важна роля в литературния
процес, осъществяващ се чрез преплитането и преливането
между старо и ново, а не посредством взаимната им
непроницаемост.
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„ХИМНИ ЗА СМЪРТТА НА СВРЪХЧОВЕКА“ НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА
БЪЛГАРСКОТО ЛИТЕРАТУРНО СЪЗНАНИЕ

През 1910 г. излиза една първа и единствена по рода си
книга на българската литература – „На Острова на Блажените“. С
този свой прозаико-поетически сборник Пенчо Славейков
отправя поредното си предизвикателство към българското
литературно съзнание1.
Полюсните параметри на рецепцията особено ярко
изпъкват при съпоставка на това, което казват за книгата П. К.
Яворов и Антон Страшимиров. Събратът от кръга „Мисъл“ пише в
писмо до Пенчо Славейков от Париж (22.11.1910 г.): „Гледам „На
Острова на Блажените“ и изпитвам чувство на нещо
извършено въпреки времето и мястото. Разгръщам я и ми се
струва, че нашата литература почва от днес. Едно лудо
желание ме тласка да се кача на „Айфел“ и да я покажа оттам
на цяла Европа“.

1

В контекста на подхода, предпочетен в тази работа,
понятието „литературно съзнание“ се разбира като
съвкупност от схващания на писатели, критици и
изследователи за спецификата, функциите и ценностните
измерения на литературата. Всяко литературно съзнание е
национално детерминирано и темпорално ограничено.
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А от страниците на сп. „Наблюдател“ Антон Страшимиров
(подписал се с инициалите В. Б.) категорично отсича: „С
българската книга не е вършено до днес такова кощунство“.
Освен своята експресивно-оценъчна антиномичност,
историята на прочита на антологията предлага и една друга
противоречивост, свързана със спецификата на книгата като
диалектическо цяло: тя е едновременно единен в семантичната
си оформеност текст и съвкупност от относително автономни по
характера на смислоизграждащите си тенденции текстове;
книгата е едновременно жанрово и междужанрово образувание.
Тази двойна антиномичност на сборника продуцира два
типа интерес, два изследователски подхода към него:
1) Разглеждане на книгата като комплексно художествено
единство, чрез интерпретирането на антологичния контекст на
отделните творби – от една страна, и цялостния им литературен и
културно-исторически контекст – от друга.
2) Самостоятелен интерес към отделни произведения.
Не подлежи на съмнение актуалността и правомерността
на първия подход. Което съвсем не отрича факта, че са
целесъобразни критически анализи на отделни творби от
книгата. Естествено, при условие че техните акценти или пряко
отвеждат към същността на антологичния контекст, или наймалкото не игнорират принципите на тълкуване, с които той
предпоставя възприемането на всяко отделно произведение.
Какъвто и да е литературоведски подход към творба от сборника
трябва да бъде съобразен със спецификата на антологията: „На
Острова на Блажените“ е единен текст, който интегрира
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взаимноосветляващи се мистифицирани биографии, стихотворни
творби и портретни илюстрации. Той се явява симптоматичен за
възможностите на българската литература да постига
междужанров,
междуродов
синтез;
да
кореспондира
функционално с други изкуства в единно естетическо цяло
(семантичната обвързаност между текст и портретна графика).
Книгата
художествено
трансформира
реалиите
на
нехудожествената действителност по два начина: пряко – чрез
фикционализирането им, и непряко – чрез мистификацията като
средство за представяне на близката и родна действителност
като далечна и чужда. Индивидуалната специфика на ПенчоСлавейковата мистификация се корени във факта, че
действителността (обществена, културна и тяснолитературна)
едновременно се фикционализира и се представя за
фикционална, без да е такава: достоверност и художествена
измислица са неразчленими в книгата. Например биографията на
Иво Доля е колкото автентично духовно битие на Пенчо
Славейков, толкова и фикционализиране на собствения жизнен
път.
Антологията е показателна и за възможността нашата
литература от началото на XX век да общува сама със себе си. „На
Острова на Блажените“ е знак за един нов етап в развитието на
комуникативния статус на българската художествена словесност.
Тя вече е достигнала определена зрелост, което к позволява да
се самоосмисля посредством персоналистична и обобщителна
самонаблюдателност.
Чрез „На Острова на Блажените“ българската литература
доказва способностите си да се самоинтерпретира.
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На основата на тези очевидно безспорни констатации за
мястото на сборника в историята на родната „изящна“
словесност, в следващите редове ще се опитам чрез една от
творбите да засегна проблеми на българското литературно
съзнание.
„Химни за смъртта на свръхчовека“ („Химни...“) е
ценностно маркирана творба в книгата. Такова мнение може да
се мотивира най-малко със следните труднооспорими факти,
кореспондиращи с презумпцията, че мистификационният автор
(Бойко Раздяла) е след Иво Доля най-автобиографичният
двойник на Пенчо Славейков:
1. Като биографичен прототип на Бойко Раздяла е
използван животът на Хайне – творческата личност, за която
Славейков е писал най-много, която е чувствал особено
конгениална.
2. След очерка за Иво Доля, очеркът за Бойко Раздяла е
най-пространен.
3. „Химни...“
антологията.

е

очебийно

най-голямата

творба

в

4. Единственият автор от книгата, на когото е приписана
само една творба, е Бойко Раздяла. Тази творба е „Химни...“.
5. Най-важното – „Химни...“ е концептуално най-наситеното
произведение в книгата.
В творбата са вместени в един индивидуално-художествен
контекст глобални религиозни и философски системи:
християнство, юдаизъм, будизъм, материализъм, теорията на
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Фридрих Ницше за Вечното възвръщане. Финалът на очерка за
„автора“ Бойко Раздяла представлява експликация на синтеза на
различните в историческата си обусловеност светогледни
доктрини. Идентична е функцията и на прозаическото въведение
към текста на стихотворната творба: „Храмът „Св. Георги“ в
София – отколя езическо капище, после християнски храм,
после мечет, и сега неосветен, но служещ за християнска
богослужба. Многочислен хор пред мъртвеца сред храма“.
Само изброяването на основните идеи е достатъчно да
внуши аксиологическата стойност на произведението:
- Често срещаната у автора идея за безсмъртието на
духовното творчество:

О, смърт, жестока си, горчива ти!
Но тоя, който в света освети
с живота си човешкия живот
и проведе го през последний брод
от миг към вечност –
на живот от клоня,
той в бездната на нищото
не се отроня.
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Утвърждаване на екзистенциално свободната воля на
човека:
Бог има свои грижи. Toй света
-

стани от светлий бряг на вечността,
а земното с борбите му корави
на наште сили предостави.

- Идеята на ранния юдаизъм за земния смисъл на
човешкия живот:

Живота цел е и към цел е път, –
тъй той ни учи: – а не там отвъд,
където други дирят Саваота.
Че той е само с живите в живота.
Тук всичкото се почва, свършва тук;
невидимо дохожда като звук,
невидимо изчезва из живота
в мълчанието на Саваота.
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- Християнската концепция за вечния и ценностен отвъден
живот като детерминиран от земните дела на човека:
Смъртта завършва земния живот,
зад него ново битие настава –
и то на нашите дела е плод…
Така урече Бог и Богу слава.

- Смъртта се интерпретира както материалистически, като
необходима сила в континюитета на битието, така и като венец
на индивидуалния земен живот (идеалистически). Въз основа на
индуистко-будистките идеи за прераждането и тезата на Ницше
за Вечното възвръщане, Пенчо Славейков изгражда своята
концепция, според която човек, без да е тъждествен на Бога, се
явява носител на неговата същност. Чрез своята създаваща
дейност Бог-творец преминава в Бог-твари. Единството на
Божественото се разпада в човешкото множество. Посредством
свръхчовека се възстановява Божията единосъщност в
множеството от човешки индивиди и човек открива своята божествена природа, заложена в него от Бога творец.
Свръхчовекът
чрез жертвеността на своето битие осмисля битието на другите и
съществуването на света:

Би бил безцелен техний ход,
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безсмисления ход на дните,
да ги свесът на съдбините
не оплодеше с своя плод,

и те из своите тъми
Свръхчеловека не родяха –
вълна, от всички що измряха,
една, която се стреми

и ще достигне до Творца
с дъхът си дъх да му възвърне,
и свят отново да завърне –
да заначали от конца.

Никъде другаде у Пенчо Славейков няма да намерим
такава висока концентрация на философски идеи, чието
съществуване, както се вижда от приведените цитати, съвсем не
е лишено от противоречивост. С това се обяснява фактът, че
„Химни...“ получават суперлативни оценки както от философи
като Н. Кънев и Сп. Казанджиев, така и от литератори като
Алфред Йенсен, Иван Мешеков, Хр. Недялков. От публикуваната
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през 1936 г. в сп. „Философски преглед“ статия на Мара Белчева
имаме всички основания да смятаме, че Пенчо Славейков е
ценял твърде много тази си творба. Разсъжденията по-горе за
спецификата на вписването на произведението и предшестващия
го очерк в структурното цяло на книгата също подкрепят това
предположение.
Можем да направим извод, че в българското литературно
съзнание от първите три-четири десетилетия на XX век (преди
марксическото му деформиране) съществува като авторитетна
тенденция йерархизирането на творбите с оглед тяхната
философска екстензивност. Същността на тази критическа насока
се изразява в абсолютизация (чрез изолация) на Боян-Пеневата
надежда, че българската литература „ще се издигне до онези
общи идеи и проблеми на религията и философията, от които се
вдъхновяват големите поети на световната литература“ (Пенев
1921). За силата на тази интерпретаторска насока е показателно,
че към нея гравитира с части от някои свои текстове автор като
Иван Мешеков, който по принцип к е чужд.
Изявите на нейните представители безспорно стимулират
концептуализирането на художествената литература. Заедно с
това те са симптоматични за една неизясненост, за едно
неразбиране на категориалните измерения на художествената
специфика.
Факт е, че „Химни...“ не е сред най-добрите творби на
Пенчо Славейков. Всъщност истинска читателска аудитория
произведението не е имало. Обяснението на това явление:
суперлативни (но не повсеместни – д-р Кръстев не обръща
специално внимание на творбата) критически оценки –
читателско пренебрежение, ни дава поетиката на „Химни...“. В
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тях трансформацията на религиозните жанрови елементи
конструира не един определено художествен, а един
художествено стилизиран философски дискурс. Спецификата на
идейния компендиум, който се реализира чрез него, го прави
абстрактно комуникативен, а не условно комуникативен. Оттук
следва, че въпреки глобалната концептуалност на „Химни...“ (и
при присъствието на авторово съзнание за необходимост от
личностно-творческа интерпретация на „чуждите“ идеи),
творбата не абсорбира функционално философията.
От друга страна, ако се позовем на идеите на Мънроу
Биърдсли и Жерар Жонет (Жонет 1984: 99-117), трябва да
отбележим, че поетическият ефект на произведението се опира
единствено на семантиката на изказа. Той няма доминанта нито
върху поетическата метрика, разбирана като семантично
функционална игра с метрически модели, нито върху
художественото
преобразуване
на
прагматическите
характеристики на литературно-комуникативния акт.
Всичко това занижава художествената стойност на
„Химни...“, които безспорно са образец за философска
екстензивност на художествен текст. Екстензивност, която
създава усещане за трактат, написан първо в проза, а след това
„преведен“ в стихове. И сигурно съвсем не е случайно, че на тази
Славейкова
творба
повече
страници
посвещават
професионалните философи, а не литераторите. Единичните, но
за сметка на това екзалтирани в позитивната си оценъчност
рецепции на „Химни...“ имат за критически критерий, най-общо
казано, идейността на произведенията. Тази интерпретаторска
линия има своя антипод в тенденцията: абстрахиране от
„съдържанието“ и абсолютизиране на „формата“. И двете линии
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могат да се открият в естетиката на кръга „Мисъл“ – в статиите на
Пенчо Славейков и д-р Кръстев2. Това не е парадоксално.
Принципна основа и на двете насоки е презумпцията за
свързаност, единство, но не и неразчленимост на форма и
съдържание.
Използвайки
логическия
механизъм
на
хомологията, можем да отнесем направените изводи от
равнището на критическата интерпретация към равнището на
поетиката на художествената литература.
Ценностно
маркираната
тясна
обвързаност
на
художествената действителност с извънтекстовия свят, така
характерна за поетиката на нашата възрожденска
литература, получава в поезията на П е н ч о Славейков
своеобразна трансформация – от кореспондентност с
обществената и политическата манифестация на националното
битие към философските дълбини на неговия смисъл. Това
разбиране за подчертано подчинената функционалност на
художествената словесност неминуемо води до разделянето на
форма и съдържание в съзнанието на твореца. При практически
синкретичната неделимост на съдържание и форма в
художественото произведение, авторовото съзнание за тяхната

2

В статията си „За тенденцията и тенденциозната
литература“ (Мисъл, г. XIII, 1903, кн. 2, с. 98–106; кн. 5, с. 277–285;
кн. 6, с. 356–369) д-р Кръстев подчертава, изхождайки от
принципите на психологическата естетика, че извор на художествената наслада не е нито формата, нито съдържанието, но
„отношението на дадена форма и дадено съдържание към
съвкупността на нашите идеи за света и живота“.
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относителна разделеност или създава своеобразен исторически
идентитет на литературата (както е през нашето Възраждане),
или „смъква“ нейния естетически коефициент (както е при
„Химни...“).
При представителите на кръга „Мисъл“ съзнанието за
относителната
независимост
на
литературата
от
действителността е налице, но то е свързано с разбирането на
тази независимост като функционалност на литературата
(литературата като претворяване, а не копиране на
действителността), а не със схващането на иманентните
характеристики на художествената словесност.
В критическите текстове, продължили тази линия на
разбиране, съзнанието за отделеност на формата от
съдържанието реално се явява като мерене с различни аршини,
като преценяване на света на художествените идеи от позициите
на действителните идеи, като пренебрегване на простата истина,
че „идеите на литературата не са истински съждения, а
словесни формули, к оито подражават на действителни
съждения“ (Н. Фрай).
В заключение можем да подчертаем, че стремежът на
представителите на „Мисъл“ да концептуализират литературата
намира най-ярък израз в „Химни...“. Творбата е представителна
за един тип поетика. Поетика, изхождаща от презумпцията, че
форма и съдържание са разграничими в художественото
произведение. Презумпция, която можем да перифразираме
като идея за емоционализирането на рационалното, а не за
синкретичното им и едновременно текстово генериране.
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„Химни...“ е произведение, представително за един тип от
развитието на българската литература, когато художествената
словесност се разбира не като иманентен носител на философски
смисъл, а предимно като средство (форма) за неговото
изразяване.
Философията намира своя художествен идентитет в
българската поезия за пръв път в творчеството на Яворов. Една
най-бегла съпоставка между „Ековете“ на Вазов, „Химни...“ и
„Смъртта“ на Яворов доказва, че и в това отношение не Пенчо
Славейков, а П . К . Яворов се явява родоначалник на модерната
българска лирика.
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ИДЕЯТА ЗА ИЗКУПЛЕНИЕТО НА СВОБОДАТА В „КЪРВАВА ПЕСЕН“
НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

Да търсят причините и смисъла на случващото се с тях, е
присъщо както на отделните личности, така и на народите. В
историческия си живот всеки народ формира чрез етнокултурата
и фолклора обяснителни механизми за вникване в логиката на
съдбовните факти на своето битие. Без съмнение за нас,
българите, такова съдбовно събитие е падането под турско
робство. Неговата каузалност е видяна от етнокултурата през
призмата на християнския религиозен код – доминиращ
светогледен модел за българина от XIV до XIX и, макар не толкова
очевидно – в XX век. Поробването от агарянците (неверниците)
българинът християнин обяснява като следствие на греховност,
като
Божие
наказание
за
най-големия
грях
–
богоотрицателството,
похулването
на
Бога.
Това
е
у п о д о б я в а н е на българската историческа съдба с тази на
богоизбрания еврейски народ. Безспорен факт е, че в Свещеното
писание историческите поражения и страдания на синовете
Израилеви (от рода на Вавилонския плен) се обясняват именно с
отслабването и оскверняването на вярата в Бога Авраамов.
Българската етнокултура фактически използва религиозния код
на Свещената история като тълкувателен за реалната история на
България.
Народното предание е достатъчно ясно в своята
религиозно обусловена причинно-следствена логика: „По онова
време нашите бугаре станале лоши, не покорявали се на Бога:
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ишле у църква, па сос муздраците отдалек надевали нафората.
Е, толкова вече станали дигноглави, затова Господ ги предал
на турците“(Българска народна поезия и проза в седем тома. Т.
7 1983: 34).
Народнопесенният еквивалент на преданието(Българско
народно творчество в дванадесет тома. Т.3 1961: 146) също е
достатъчно красноречив:

[...]
Булгаре Богу викаха:
„Помогни лю нам, Боже ле,
та ще ти, Боже, юградим
до дванадесте черкови,
врюд със сребарни дереци
и с ялмазене перваза.“
Ала как ща им помогне,
като са йодни станали:
със конче влизат в черкова,
от коня зьомат комчица,
със мънзуракан – нафорка.
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Християнската религия органично свързва грехопадението
с изкуплението, дадено на човечеството посредством
страданията, кръстната смърт и възкресението Христово.
Семантичната неотделимост на Ветхия и Новия Завет, на първия
Адам и втория Адам (Иисус) детерминира саможертвата на
Сина Божий като изкупление на първородния грях, обрекъл
човечеството да пребивава в робството на мрака от страдания.
Безспорна истина е, че литературата на нашето Възраждане
(функционално подчинена на националноосвободителната идея)
търси и намира ценностно оправдание на социопрагматичната си
роля в кодовете и символите на върховния светогледен
авторитет за българина – християнската религия. Затова
възрожденските творци осъзнават своите теми, сюжети и герои в
традициите на православнохристиянската мисловност.
Ако в Библията присъства ценностната двойка
грехопадение – изкупление, интересно е да видим дали
българската национална литература не „сдвоява“ „наследената“
от етнокултурата аксиологема греховност – робство с
аксиологемата изкупление – свобода.
Интересна е спецификата на двоичността в тези
аксиологеми.
Според Библията греховността е сама по себе си робуване
на трансцендентното зло (Сатаната) и заедно с това тя води до
робуване на страданията и смъртта. Саможертвата на Христос е
акт на божествена свобода (на свободен избор) и същевременно
е освобождение на човечеството от следствията на първородния
грях (робуването на греха и страха от смъртта).
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За българската фолклорна и литературна митология
турското робство е или следствие на греховност, или само по
себе си е грях, а саможертвата е едновременно сама по себе си
освобождение (духовно) от греха-робство и причина (в
качеството си на изкупление) за освобождението (физическо,
политическо) от греха-робство.
Историческата логика, по която Априлското въстание се
вписва в контекста на предхождащите и следхождащите го
събития, просто предпоставя неговото тълкуване като изкупление
на българската свобода. Така ли е в най-престижните
художествени и нехудожествени текстове, които осмислят
Априлското въстание и оставят неговия образ в културноисторическата памет на потомството?
За отговор на този въпрос трябва да се обърнем най-вече
към произведенията на Иван Вазов („Епопея на забравените“ и
„Под игото“), Захари Стоянов („Записки по българските
въстания“) и Пенчо Славейков („Кървава песен“).
В дванадесетте творби, обединени от Вазов в цикъла
„Епопея на забравените“, значимостта на патриотичния подвиг се
утвърждава – пряко и непряко – чрез асоциации и
идентификации с християнски образи и сюжети.
Българската история от времето на Възраждането и
специално Априлското въстание са сакрализирани, визирани са
(посредством свръхценността на библейските интенции) като
националноисторическа митология. В произведенията е
имплицирана идеята, че жертвите на борбата са изкупление на
свободата. Чрез противопоставянията геройство – срам, както и
Беласица, Батак – от една страна, и Шипка – от друга страна,
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латентно присъства и аксиологичният модел робство – грях:
саможертва – изкупление на свободата. Той обаче не е
поетизация на каузалността, която съдържа библейското
послание: робството не е визирано като следствие на греха, то
само по себе си е грях. Идеята за изкуплението на свободата
фактически влиза в диалог с етнокултурната идея за
предопределеното от греха на предците робство, като смислово
я преобразува. На най-високото си семантично равнище – чрез
словото на лиро-епическия говорител, Вазовият цикъл от
одаически стихотворения обаче не разгръща поетически
еквивалент на двойката греховност – изкупление. По същество тя
не е художествено идеологизирана.
В „Под игото“ самото Априлско въстание (за разлика от
неговата подготовка) е изтълкувано твърде прагматично – като
причина за Освободителната война. В „метатекстовата“ глава
първа на част трета („Пробуждане“) романтиката в словото на
повествователя е определено „приглушена“. Акцентът е върху
обявения в „Опълченците на Шипка“ за „позорен“ Батак, а не
върху славната Перущица. Доминиращото внушение е, че не
доблестта на своите, а жестокостта на чуждите (поробителите) е
обусловила Освобождението. Христовото разпятие изкупва
Адамовия грях и заради невинността, и заради осъзнатата
себежертвеност на Сина Божий и Човечески. Фокусирайки своя
„птичи поглед“ върху историята в предалия се „уви, пълзешком“
(„1876“) Батак, в „Под игото“ Вазов избира пред мистичното
тълкуване на Априлския бунт като изкупление на свободата
прагматичното му обявяване за причина:

Батак!
33

Само това име изхвръкна из борбата, из пожарите, из
димовете, пролетя над вселената и се увековечи в паметта
на народите! *...+
Съдбата понякога прави тия каламбури.
В данния случай тя ни стана провидение: тя ни даде
Батак, но тя бе създала Александра II.
...............
Ако това движение с нещастните си сетнини не бе
довело Освободителната война, то неумолима присъда
висеше над него: здравият разум щеше да го нарече безумство,
народите – срам, историята – престъпление… (Вазов 1982:
349-350)
В изключително богатите на жанрови интенции и стилови
регистри Захари-Стоянови „Записки по българските въстания“
християнската символика е с голямо значение за валоризиране
на националноосвободителното движение. Нейната оценъчна
стойност не е разколебана дори от публицистично изразените
позитивистични идеи на автора. Интересно е, че ако
фолклорното предание свързва робство и грях, без да стига до
идеята за жертвата – изкупление на свободата, при Захари
Стоянов жертвата за свободата (осъзната и доброволна) изкупва
робството, което обаче не е идеологизирано в контекста на
религиозната аксиология като греховност или следствие ка
греховност. За мемоариста то е просто наличност, която обаче
трябва да бъде изкупена. Жертвите на борбата (били те хероите
като Ангел Кънчев или едногодишните пеленачета на Батак) са
сравнени-отъждествени със „спасителя на человеческия род“, а
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смисълът на тяхната смърт за българската история е видян чрез
смисъла на изкупителната саможертва на Христос за световната
история:
„Най-после моите заключения бяха такива: човек, който
се решава да погуби себе си само за това, да не предаде своите
братя и да не разплаче множества семейства, той никой път
не може да бъде нехранимайко и фантазирана глава, защото е
последвал примера на спасителя на человеческия род, който
така също погуби себе си за доброто на другите“.
„*...] тоя жертвеник за нашата свобода, гдето е изляна
кръвта на хиляди мъченици, светии, на стотина дребни
дечица, безбройни невинни моми и момци. Батак, славният и
злочести Батак! [...] В основата на българския престол, на
българската свобода най-първо място ще заемат не костите
на безчувствения богаташ, не мощите на светия владика и
пр., но крехките черепи на твоите едногодишни пеленачета.
[...] ти пропадна, изчезна от лицето на земята, но над твоите
развалини изникна нова България; най-после ти стана жертва
изкупителна (подч. м. – С. Ц.) за доброто на цял народ“.
(Стоянов 2014: 906)

Етнокултурната идея за робството като следствие на
греховност най-определено е поетизирана от Пенчо Славейков. В
„Кървава песен“ „жрецът воин“ „сдвоява“ тази идея с познатата
на възрожденските творци (И. Вазов и З. Стоянов) аксиологема
изкупление на свободата чрез саможертва.
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Писана в продължение на две десетилетия (и
незавършена), поемата, смятана от Пенчо Славейков за дело на
неговия живот, е може би толкова интересна с поетиката и
аксиологията си, колкото е скучна за четене. Епопеята явно е
нефилософски жанр и опитите да бъде философизирана
обикновено я обричат на естетически неуспех. Но не това е
темата на разработката ни.
„Кървава песен“ е интересна със смисловата си структура,
сплитаща в себе си художествената префункционализация на
модерно-чуждо-европейските идеи с поетизацията на
фолклоризирани родни етнокултурни представи. Това отговаря
на естетическата доктрина на Пенчо Славейков, за когото
модерната литература трябва да изразява общочовешки идеи и
същевременно да е проникната от национален дух. Затова
според него е наложително „младите“ творчески да използват
фолклорното наследство като най-съкровен израз на самобитно
българското.
Тези препоръчителни идеи за създаването на модерно
изкуство, които носят значения, излизащи от настоящето, Пенчо
Славейков утвърждава в едни от основните си критически
текстове: „Българската поезия“, „Българската народна песен“,
„Блянове на модерен поет“, „Народните любовни песни“.
Изкушавам се да цитирам от последната статия един пасаж,
показателен според мен за естетиката, застъпвана от поета:

„И друг един смисъл ми лежи на сърце, като се наемам за
анализа на тези песни: да извадя наяве ония техни характерни
особености, които би трябвало да легнат в основата на
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нашата изкуствена лирическа песен, ако искаме тя, в понататъшното си развитие, да се възмогне и стане
изразителка на една от най-отличителните черти на нашия
национален гений, каквато е достигнала тя да бъде у всички
европейски нации“ (Славейков 1959: 8).
Диалектиката между национално и универсално
(общочовешко) в естетиката на Пенчо Славейков обяснява
творческото използване в „Кървава песен“ на етнокултурната
идея за робството като следствие на грях на предците. Факт
е, че авторът – в типичен за него стил – „преобразява“ народното
предание. Грехът не е богоотрицателството, разбирано в пряк и в
буквален смисъл на думата, а е братоубийството. Поетическата
философия на българската история, представена от „Кървава
песен“, определя междуособните борби през Средните векове
като грях, наказан с турското робство. Бог е имплицираната
причина на наказанието, но Славейков експлицира Балкана
езичник като трансцендентен субект, с който огрешеният народ
споделя мъката и надеждата си за изкупление. Идеята за
турското робство като следствие на греховност и народната вяра
в изкуплението-освобождение присъстват в началото на творбата
(първите страници на песен втора – „На Оборище“) посредством
„Легендата на Балкана“:

До моя сепнат слух достига само ека
от мечове. И щом да метнех поглед аз
през вихри-облаци, разместяни зачас,
съзирах, настървен, как с пяна на устата,
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като на кръвен враг, се хвърля брат на брата
и остро копие ръката на синът
насочва во несвяс към бащината гръд.
И падат труп на труп и в кървите си тънат –
за някакъв си бог, на дървен кръст разпънат. 1
[...]
Ей непознатата сган нахълта отдалеко
и никой я не спре в злокобният к път.

1

„Кървава песен“ разгръща по протежение на целия си
текст идеята за саможертвата като изкупление на
предопределеното от грях робство и съответно като постигане на
Свободата – Възкресение на България. Тази поетическа идея
художествено функционализира християнската аксиологема за
Боговъплъщението – изкупление на греха и победа над смъртта
(Майендорф, Йоан. Византийско богословие. София, 1995 – вж.
главата „Изкупление и обожение“, с. 202–209). Това не пречи на
гордеещия се със своята противоречивост Пенчо Славейков (чрез
подчертания от нас стих) да вмъкне и елемент на пренебрежение
към религиозната вяра в Христос. За литературата, чиито идеи, по
израза на Нортръп Фрай, „не са истински съждения, а словесни
формули, които подражават на действителни съждения“,
подобно „противоречие“ е нещо съвсем естествено.
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И скоро целий край подложи си вратът –
от свойта собствена постигнат проклетия“

под чуждия хомот, за смърт и за робия.
[...]
„– Бащице, стар Балкан, жестоко съдиш ти!
Вековний грях и срам на нашите бащи,
сълзите майчини – най-скъпа, земна жъртва –
не ги л’изкупиха? Една ли само мъртва
робия виждаш ти през низ от векове?
[...]
Не всуе с нашта кръв поена е земята –
изгре зорницата на бъдащите дни
из нея. Бащински ти поглед обърни
към Среднята гора, царица на горите...
[...]
летим и ний сами към онзи славен кът,
където сетен път отсъждат съдба свята
юнашките сърца на наште живи братя...“
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От песен първа до песен осма – чрез символнообобщителната условност на каменградското житие-битие –
поемата внушава и пряко изразява Пенчо-Славейковата
концепция за Априлското въстание и за българската историческа
съдба въобще. В песен девета („На Шипка“) чрез словото на
главния герой Младен текстът сдвоява „онаследената“ от песен
втора („На Оборище“) аксиологема греховност – робство с
аксиологемата изкупление – свобода. В духа на християнския
светоглед жертвите на въстанието са визирани като изкупителни
за греховете, довели робството (и греховете на робството).
Подобно на невинния Христос, и Левски (големият предходник,
посмъртно присъстващ в славата на Април 1876-а) е видян като
пристъпващ към бесилото (семантичен аналог на Христовия
кръст), „понесъл тежестта на чужди грехове“. Идеята за
саможертвата като изкупление на свободата е акцентирана в
самия край на „Кървава песен“ от „невъзрожденеца“ Пенчо
Славейков с целенасоченост, непозната за възрожденците Захари
Стоянов и Иван Вазов. Обяснението на този привиден парадокс
трябва да търсим в универсализма на Пенчо Славейков, в
стремежа му да открие човека в българина. Този стремеж може
да бъде определен и по друг начин – като опит да се откроят
универсалните, общочовешките измерения на специфично
българското. А безспорно няма по-универсален светогледен
код за европейския човек от библейско-християнския. Чрез
поетизацията на този код Пенчо Славейков визира в „Кървава
песен“ смъртта в борбата за свобода като преодоляване на
самата смърт, подобно на евангелското откровение за Христос,
който побеждава чрез своята смърт-разпятие смъртта –
наследство на човечеството от Адамовия грях:
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[...] Христос стъпква вратите на Шеол (ада) и връща
Адам и Ева към живота. [...] Това е навлизането на Бога във
владенията, узурпирани от дявола, и прекъсването на
неговата власт над човечеството. [...] смъртта е победена
точно защото Сам Бог я изпитва ипостасно в тялото, което
Той е приел. Това е пасхалното послание на християнството. (
Майендорф 1995: 205-206)

Художествен еквивалент на тези богословски съждения на
Йоан Майендорф са два стиха от поемата на Пенчо Славейков:

И благо на онез, които са избрани
изкупна жертва – те са живи и в смъртта...

Ще завърша текста си с цитиране на тези пасажи от
„Кървава песен“, които в най-голяма степен провокираха
изследователския ми интерес към проблема за поетизацията на
идеята за изкуплението на свободата у Пенчо Славейков. В това
изразявам и мнението си, че интерпретиращото трябва да дава
последната дума на интерпретираното:

[...]
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На тях се падна чест най-блага на света.
Презрели своите страдания и нужди,
те жъртва станаха за греховете чужди –
изкупна жъртва. Дълг на жъртвеник зове.
Понесъл тежестта на чужди грехове
на своите плещи, сам Левски към бесило
пристъпи. Чужди грях понесоха в теглило,
дома и в чуждий край, изкупници безчет –
за чужди грехове, додето бъде свет
и на света борба, великий дух ще страда.
[...]
.............................И свещений
олтар е онзи гроб, во който е борец
заровен, без дори победата с венец
да е челото му обкичила. Честита
земята, с гробове таквиз що е покрита!
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На възкресение това са гробовете2
[...]
Що значи Каменград, ще станал съсипни?
Той, казвам ви го пак, той трябваше да стане!
И благо на онез, които са избрани
изкупна жертва – те са живи и в смъртта,
[...]
Но ден на падане – той бе и първия ден,
во който дадохме доказ за свойта сила...
И мене неведнъж смъртта е леденила
душата с ужаси, пред трупът бездихан
на свидни жъртви. Днес извиквам ази, взрян
на бъдащите дни пред кръвната голгота:
благати жъртвите! – на живите живота
те оправдават“...

2

Поетическата логика на „Кървава песен“ е същностно адекватна на

новозаветната религиозна логика, която органично обвързва разпятието-изкупление и
възкресението-спасение, дарени от Сина Божий на грешното човечество.
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„ХАЙДУШКИ ПЕСНИ“ НА ЯВОРОВ – ПОЕТИКА НА ФОЛКЛОРНАТА
СТИЛИЗАЦИЯ

Стилизацията е преднамерена и явна имитация на даден
стил, по-пълно или частично възпроизвеждане на неговите найважни особености. Стилът – обект на стилизиране, може да е
характерен за определен жанр, за дадено литературно
направление, за фолклорната художествена словесност или за
творчеството на отделен писател. Стилизацията предполага
някакво отчуждаване от собствения стил на автора, в резултат на
което възпроизвежданият стил сам става обект на художествено
изображение. М. М. Бахтин отнася стилизацията, пародията,
сказа и диалога към така наречените металингвистични явления,
на които е присъща една обща черта: словото при тях има двояко
направление – и към другото слово, към чуждата реч. (Бахтин
1979: 215). Стилизираният дискурс гради нови смисли на
основата на добре познати; стилизацията е своеобразно
цитиране на стил или стилове. Стилизацията предполага или
обръщане към по-архаична езикова система, към езиков
регистър на предходно течение или ориентация към синхронно
съществуваща и невъзприемана като литературна езикова
система.
В края на XIX и началото на XX век в българската литература
актуално и модерно явление е фолклорната стилизация. Наред с
разработването на фолклорни теми и мотиви, прозаици,
драматурзи
и
особено
поети
се
насочват
към
префункционализиране в литературен контекст на фолклорна
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поетика. Показателни за мащабите на феномена е присъствието
му в творчеството на най-значимите писатели – П. П. Славейков
(„Луд гидия“, „Неразделни“, „Коледари“, „Ралица“, „Бойко“...),
Кирил Христов („Самодивска китка“), Трифон Кунев („Песни“),
Димитър Бояджиев („Бяла нощ“, „Поздрав до Беатриче“, „Tempi
passati“), Цанко Церковски („Полски песни“), Вен Тин („Трилогия
на сърцето“), П. К. Яворов („Калиопа“, „Овчарска песен“, „Лудимлади“, „Павлета делия и Павлетица млада“, „Хайдушки песни“),
П. Ю. Тодоров (някои от драмите и по-голяма част от „Идилии“).
Творците, които актуализират в текстовете си естетическата
система на народното творчество, принадлежат към различни
направления и школи, носители са на различен тип художествено
съзнание: някои от тях идентифицират чрез художествената си
практика естетическите идеи на кръга „Мисъл“ (П. П. Славейков,
П. Ю. Тодоров), други са с ключово-преходни функции в
литературния процес (Яворов, Бояджиев), трети съчетават
модернистичните тенденции на времето с предходната ВазовоВеличкова традиция (К. Христов, Ц. Церковски), четвърти са
символисти (Трифон Кунев).
Тоталния интерес към фолклорно-художественото можем
да си обясним с изключително силното присъствие в тогавашния
български литературен живот на сп. „Мисъл“ – издание, което с
художествените и критическите си текстове „влияе“ и на творци,
несвързани пряко с него. В естетическата програма на „Мисъл“,
конструирана и пропагандирана от д-р Кръстьо Кръстев и П. П.
Славейков, високо място заема пиететът към народната
художествена култура. Критиците от кръга „Мисъл“ виждат
модернизацията на българската литература в синтеза между
поетиката на родния
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фолклор и съвременните европейски философски и естетически
идеи. Поставяйки пред националната литература задачата да
открива вечното в преходното, Пенчо Славейков утвърждава като
аксиологически образец народнопесенното творчество. В
статията „Българската народна песен“ той ценностно съпоставя
лишените според него от национален дух „художествени
любовни песни“ (личната поезия) с народните любовни песни,
„спретнати по израз и нежна меланхолия“. Пенчо Славейков
оценява като положително явление факта, че П. Ю. Тодоров
„черпи вдъхновения от народните песни и легенди“ и заедно с
това на „старите съдържания... дава нов смисъл, с в о й смисъл,
който откроява модерния дух на поета“. Особено показателни,
кодови за теорията на модерната българска литература в нейния
начален етап (теория, изграждана от самите творци), са някои
съждения на Пенчо Славейков в посветената на Петко Тодоров
статия „Блянове на модерен поет“: „Критиците отбелязват
като характерен признак на романтизъм у модерните поети и
тяхната наклонност да земат често сюжети за своите
творения от миналото, от народните сказания, от
бляновете на наивни творци. Същото виждаме и в
творенията на нашия поет: за поетическо облекло на своите
идеи и настроения от модерен характер той заема образи и
събития из съкровището на миналото и се ползва с тях, както
му идва отръки. Обаче от съкровището на миналото се зема
само онова, което не е изгубило смисъл и за ново време, т.е.
което не е притъпкано в калта от колелата на бързата
колесница на културното развитие. Само жизнеспособното
може да се възроди за нов живот. В такъв смисъл „миналото“
е съвременно, и поета може да се ползва от него, като го
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хармонира с идеите на своето време и настроенията на своя
творчески дух“. (Славейков 1903: 155-156)
Използването на народнопесенни елементи в поезията на
П. К. Яворов трябва да тълкуваме с оглед на тази характеристика
на литературната епоха, на това разбиране на модерността като
същностно обвързана с фолклорната традиция. Цитацията –
интерпретация на фолклорното в „Хайдушки песни“, безспорно е
интересна и заслужава да обърнем специално внимание върху
нейната специфика.
* * *
Стихотворният цикъл „Хайдушки песни“ е публикуван в сп.
„Мисъл“ през 1903 г. (кн. 1–2). Четирите стихотворения са
напълно самостоятелни и завършени произведения и заедно с
това се идентифицират като части на лирически цикъл: първата
част представя битийните ценности на лирическия герой –
хайдутина
революционер;
втората
част
актуализира
възрожденската тема за подчиняване на личните чувства на
патриотичния дълг; третата част усложнява психологически тази
тема чрез отказ да се снеме в душата на героя (войводата)
противоречието между хайдушки дълг и интимни чувства, а
четвъртата част е елегичен апотеоз на героичната смърт.
В „Хайдушки песни“ на различни равнища могат да се
открият функционализирането и префункционализирането на
народнопесенна поетика. Ще интерпретираме техните найзначими според нас проявления.
Метрически творбата кореспондира със стиховата система
на народната поезия – във втората и в третата част доминира 848

сричник, близък, но не и тъждествен на фолклорно-силабическия
8-сричник, а в първата и в четвъртата част преобладават
генетически свързаните с версификационната поетика на
народната песен съответно 5-стъпен и 4-стъпен хорей.
В народнопесенен стил е честото използване в първата част
на етимологически фигури.
Поетическата лексика определено гравитира към
спецификата на фолклорния изказ („море“, „леле“, „мяна“, „бели
зъбици“, „де гиди“, „Лазова щерка изгора“, „заран“...).
„Фолклорна“ е анафоричната фреквентност във втората
част.
Яворовите текстове се оттласкват от фолклорната
художественост най-очевидно посредством римуването и
строфичната организация. В „Хайдушки песни“ – I действа
принципът на асоциативно-метафоричното смислоизграждане.
Първата половина на всяка строфа (първите пет стиха)
представлява изповедно „повествование“ на лирическия герой, а
втората (следващите четири стиха), идваща неизменно след
пунктуационно
фиксираната
(посредством
многоточие)
апосиопеза – реторично възклицание. Ако първите части на
строфите характеризират Аза чрез предикатните му функции
(чрез неговите действия), то вторите части правят това
посредством знаците атрибути на неговото хайдушко битие. След
всеки пети стих в трите строфи на първата част метонимичносинтагматичният изказ се замества от експресивно-метафоричен,
или, по-точно казано – се осмисля от един метафоричен
смислоизграждащ модел: художествените знаци от стиховете 6–9
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се отнасят м е т а ф о р и ч н о към смисловите реалии от
първите части. Развиват се значения: „тато“ и „мама“ на
лирическия герой са Пирин планина и черното цариградско вино,
„братец“ и „сестрица“ са му сабята халосия и одринската ракия.
Последната строфа поантира както идеално-героичната,
така и волно-хедонистичната интенция на произведението:

Бог богува – нека си богува,
цар царува – века ли царува?
Нямам либе, първа обич –
мене да очаква
и да ме оплаква...
Леле моя
пушка огнебойка!
Море тънка
солунска девойка.

Наред с това релациите между художествената знаковост
на първите и вторите части (6-и, 7-и и 8-и, 9-и стих) на вторите
половини на строфите в „Хайдушки песни“ – I осъществяват като
възможна рецепция съпоставянето-отъждествяване на
„високите“ хайдушко-революционни ценности с „ниските“
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ценности на всекидневното битово съзнание: от едната страна са
Пирин планина, сабята халосия, пушката огнебойка, а от другата
– цариградското вино, одринската ракия, солунската девойка.
Така текстът внушава битийната пълноценност на бореца за
свобода.
В „Хайдушки песни“ – I, изведени от един епически текстов
модел, елементите на фолклорна поетика са трансформирани по
посока на тяхната лиризация: синтагматично-метонимичното
смислоизграждане, присъщо за хайдушките народни песни, е
заменено/съчетано
с
асоциативно
съпоставителното,
метафоричното, т.е. типично лирическото генериране на поетически смисъл.
В „Хайдушки песни“ – II повторителността е важен
композиционен похват. Тя е характерен признак както за
лириката, така и за класическия епос. Докато в лирическата
творба чрез нея се разширява концептното поле на
художествената знаковост и по този начин се полисемантизира
дискурсът, в епическите произведения повторителността има
главно оценьчно-курсивираща роля – подчертава значимостта на
даден детайл, сюжет или идея.
Във втората част на Яворовия стихотворен цикъл
трикратното повторение на хипотетичната ситуация „мяна за
благо“ (имплицира се благото на рода) подчертава значимостта
на един архетипен националноисторически художествен сюжет:
пренебрегването на личното, индивидуалното в името на
етноколективната кауза (сравни с песента за Балканджи Йово и
„До моето първо либе“ на Хр. Ботев). В такъв аспект
повторителността функционира по естетическата логика на
фолклорно-епическата поетика. Към характерните за народната
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песен началностихови повторения отвеждат и преминаващите
през целия текст анафори – „да бяха“ и „мяна“ функционират
като такива в рамките на цялото произведение и в контекста на
отделните строфи, а „твоите“ и „турци да“ – само в рамките на
творбата като цялост. Високата повторителност се засилва и от
тавтологичните рими „бяха“, ,драго“ и „благо“.
Заслужава си да разгледаме „Хайдушки песни“ и
специално третата част с оглед на популярната в началото на ХХ
век критическа концепция за всепроникващия лириката на
Яворов индивидуализъм. Не е толкова важно дали предговорът
на Пенчо Славейков към „Стихотворения“ (1904) дава тон за
интерпретации в тази насока. Важно е, че те са сериозни и са
дело на критици като Андрей Протич и Владимир Василев.
Андрей Протич пише: „Индивидуализмът, загатнат вече в
това стихотворение („Историята...“ – б. м. – С. Ц.), достига
пълен разцвет в „Хайдушки песни“. В тях въстаникът, като се
бори за лична и народна свобода, се отделя съвършено от
масата – като убива у себе си свещени за нея чувства. Именно
този индивидуализъм трябва да се счита за край на стара и
същевременно за начало на нова фаза в развитието на младия
поет“(Протич 1904: 299-300)
Сходни са съжденията и на Вл. Василев: „...на фронта
стои въстаналият бездомник, сякаш излязъл в Балкана не да
изпълнява социален дълг, а за да даде воля на хайдушкия си
инстинкт. Преодоляване досущ всички социални връзки и
отдаване на своя елемент – е основен и твърде важен мотив
на неговата психология. Не на „тъгите на роба“ са песни тия
песни, а на волната хайдушка стихия и в това свое съдържание
означават все по-голямо надмощие на и н д и в и д у а л и з м а
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и откриват най-широк хоризонт в първата стадия на
поезията на Яворова“ (Василев 1907: 102)
Ще интерпретираме тези изказвания, като тръгнем от
позициите на социалната психология и се насочим към
етическата проблемност на „Хайдушки песни“. В
патриархалното общежитие личността е подчинена на
обичайното право и на строго определени задължения към
семейството и родовата задруга. Моралът е колективистичен.
Висша ценност за патриархално-колективистичното съзнание е
нравственият дълг към родово-семейната общност. Яворовият
лирически герой е представен вън от тази общност („Хайдушки
песни“ – I). За него обичта към любимата стои по-ниско от
патриотичната му мисия („Хайдушки песни“ – II). Този морал,
който поставя дълга към националната общност над
задълженията към родово-семейната общност, вече не е
моралът на довъзрожденския патриархален човек. Това е
моралът на възрожденския българин. Морал, който също е
колективистичен, доколкото индивидът осъзнава своята ценност
чрез служене на Отечеството, но е и индивидуален, защото
идентификацията с патриотичната кауза не се наследява от
традицията на патриархалната етика, а е въпрос на личен избор:
да поемеш пътя на хайдутина революционер, не се определя от
обществена норма, а от субективно-личностно решение.
Яворовият лирически герой не е хайдутин отмъстител, а хайдутин
революционер, дори и само заради присъствието на стиха: „цар
царува – века ли царува?“ („Хайдушки песни“ – I). Естествено, не
трябва да се пренебрегва и ролята на посвещението („На Гоце
Делчев“), което предпоставя рецепцията.

53

Относително нормативно (като обусловено от доминацията
на патриархалната ценностна система) е да станеш хайдутин
отмъстител, когато са поругали семейното ти огнище. За да
станеш революционер, не е задължително да имаш семейна
драма. Достатъчно е само д а р а з ш и р и ш п е р и м е т ъ р а
н а р о д о в и я к о с м о с – от семейството и рода към
нацията.
Това разширяване на периметъра е определено личностен
преход от един тип колективистично мислене към друг.
Субективно-личностната същност на този преход го
идентифицира като възможен само за изградени, завършени
индивидуалности. Разбира се, между индивидуалист и
индивидуалност има съществена разлика. Тезите на Андрей
Протич и Владимир Василев са насилени именно в адаптирането
на индивидуалистичната аксиология към принципно чуждите к
„Хайдушки песни“ – героят на прехода от колективен към
индивидуален човек е обявен от критиците за индивидуалист.
От целия цикъл може би най-ярко третата част разкрива
аксиологическите
проекции
на
ориентацията
към
народнопесенна поетика, към фолклора като нелитературна
художествена система. Лирическият герой (войводата) на
„Хайдушки песни“ – III е определено индивидуален човек.
Фолклорът интерпретира колективния човек – човекът, който
еднозначно
приема
дадени
нравствени
ценности.
Противоречието съществува за този колективно-патриархален
човек само като антитеза, която се решава в едната или в другата
посока, т.е. съществува като о б е к т н а с н е м а н е . Така е и
за възрожденско-колективния човек (такъв, какъвто го откриваме
в литературата). Само ценностната система е различна.
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Фолклорните мотиви в „Хайдушки песни“ – III са вместени в един
индивидуален художествен контекст, лирическият герой не е
колективен, а индивидуален човек, който носи противоречието в
себе си не за да го снеме, а за да го запази. Финалът с това
противопоставително „А“ подчертава субективната нерешимост
на противоречието: войводата ще изпълни
„клетва хайдушка“ и ще убие черния изедник Лазо чифлигар, но
подчинението на дълга няма да намали скръбта му за „Лазова
щерка изгора“:

Знаен е Лазо по света,
черен изедник и в кръвта;
бре зло на злия въздава –
и нека! –
юнак, що шета за слава
навека...
А жал ми е жалост-умора
Лазова щерка изгора,
дружино.

Интересно е префункционализирането на фолклорна
поетика и художествена семантика в „Хайдушки песни“ – IV.
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Строфично и римово организиран, текстът борави с поетическа
образност, лексика и стилистика, типични за народната песен –
размерът на стихотворението (4-стъпен хорей) е генетически
обвързан с фолклорния силабически 8-сричник, използват се
етимологически фигури („сън сънувах“, „сирака сирашки е
минал“).
Мотивът за гроба на героя и следсмъртната му възхвала е
често срещан в народната поезия. Същото не се отнася за мотива
„самопредсказване на собствената смърт“, който не е присъщ
за фолклорното творчество и в Яворовото произведение е
интерпретиран чрез максимално обобщителното обозначаване
на целия живот на лирическия герой като с и р а ш к и и
юнашки
– обозначаване, което е и своеобразно
актуализиране на аксиологемите светец мъченик и светец воин
– двете основни личностни идентификации за модела на
православното християнско мислене, доминиращо особено
осезателно в българската култура през възрожденския и
митотворчески XIX век.
Мотивите за смъртта и гроба на юнака са в контекста на азизказа. Това придава на творбата личностно-трагично звучене,
което типологично я сближава с духа на романтическата лирика
(вж. например стихотворението „Сон“ на Ю. Лермонтов).
Трагическата интенция се засилва и от изключителната
повторителност на лексикално и фразеологично равнище.
Етимологическите фигури, апозиционната конструкция на
лайтмотивното повторение във всяка строфа („ой нерадост/
опустяла младост“), епанафорно-анафорните и чисто анафорните
повторения са „заимствани“ от поетиката на фолклора.
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Подобно на „Калиопа“, и стихотворният цикъл „Хайдушки
песни“ е от популярните творения на големия поет. Пародиите по
текста доказват това. Трудно могат да бъдат приети
бездоказателствените твърдения на Никола Атанасов, на Цветан
Парашкевов и на Димо Минев (Минев 1964:88-89) за влияние на
„Бекярски песни“ на Ц. Церковски върху „Хайдушки песни“.
Цикълът на Яворов излиза през 1903 г. (и в хектографирания в.
„Свобода“, и в сп. „Мисъл“), а този на земеделския поет – през
1904 г. в сп. „Летописи“. Само стихотворението „Гурбетчия“ е
публикувано преди това в сп. „Селска пробуда“, но поетиката му
принципно се отличава от тази на „Хайдушки песни“.
Петото стихотворение от цикъла на Ц. Церковски е найпоказателен пример за интертекстуалните релации между
произведенията на двамата поети и за творческото въздействие
на патриотично-хедонистично-трагичните Яворови „Хайдушки
песни“ върху интимно-хедонистичните „Бекярски песни“.
Предвид неголямата популярност на поета Ц. Церковски, си
позволяваме да цитираме целия текст на „Бекярски песни“ – V:

Коня яхам – коня аджамия,
мома любя – лепа гиздосия.
Ой, Медо, медовино!
Лятна пеперужке,
зимна теменужке –
ти солунско вино!
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Кон ме носи в кърища безкрайни,
мома люби мен бекяр незнайни.
Ой, Медо, гиздосийо!
Разцъфнала ружке,
ти, галена душке –
одринска ракийо!

Душа давам – коня си не давам,
коня давам – мома не менявам.
Ой, Медо, халосийо!
Китна треперужке,
вярна моя дружке –
скопска разакийо...

Много интересен е и „диалогът“ между „Хайдушки песни“
и „Трилогия на сърцето“ от несправедливо смятания за епигон на
Яворов талантлив лирик Вен Тин. „Трилогия на сърцето“ е
уникална за българската поезия от началото на ХХ век фолклорна
стилизация в сонети. Третата к част е контрастна „реплика“ към
„Хайдушки песни“ – II. Противопоставянето хайдушки дълг (дълг
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към рода и обществото) – страст на сърцето Вен Тин решава
по противоположен на Яворов начин. Лирическият герой на
„Трилогия на сърцето“ – III не пренебрегва, както е у Яворов,
любовта си, интимните си чувства в името на хайдушкия дълг, а
избира „безсънния пир“ в прегръдките на Лиляна:

Утро. Чакат млад юнак да доде,
млад юнак дружина в бой да води.
О, не чакайте го веч оттам:
в нощ безпътна пътя той изгуби...
Братя, братя! Той бе млад и сам,
той бе жаден някой да го люби.
* * *
„Хайдушки песни“ са фолклорни стилизации с безспорна
художествена стойност. Яворовите текстове са, от една страна,
великолепна практическа реализация на теорията за модерно
родно изкуство, манифестирана от кръга „Мисъл“ и най-вече от
Пенчо Славейков, а от друга – творби, рефлектиращи върху една
немаловажна като естетика и поетика линия в развитието на
българската поезия от началото на XX век, линия на пълноценен,
естетически продуктивен диалог между фолклор и лично
творчество. Диалог, отразил се плодотворно върху развойните
процеси в българската литература.
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МОЛИТВА, МОЛИТВЕНОСТ И МИСТИКА В ПОЕЗИЯТА НА
ЯВОРОВ

Молитвеният жест, когато присъства в художественото
творчество, актуализира смисловото богатство на молитвата като
същностен акт на религиозната идентификация на вярващия.
Тази
актуализация-функционализация
(респективно
префункционализация) е диалогизиране със сакрални ценности,
защото художественият контекст, цитирайки един религиозен
речев жест, го преобразува посредством своята специфика.
Когато интерпретираме молитвеността на дадено лирическо
творчество, е необходимо да се съобразяваме с цитирания
ценностет контекст. Изследвайки трансформациите на
молитвеността в стихотворенията на Яворов, трябва добре да
знаем какво се трансформира, какви са автентичните смислови
стойности на християнската молитва и особено каква е
спецификата на молитвеното състояние на вярващия.
Според православната догматика молитвата е толкова
неотделима от вярата, че може да се нарече въздух или дихание
на Църквата. Тя съединява всеки член на Църквата с небесния
Отец, членовете на земната Църква помежду им и с членовете на
небесното Царство.
Мотивът за моленето се среща в няколко Яворови творби.
Не са много и стихотворенията, които поетически разгръщат
жанровите признаци на християнската молитва. И едните, и
другите произведения обаче принадлежат на „голямото“
Яворово творчество, на най-значимото, създадено от поета.
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Заглавия като „Вълшебница“, „Две хубави очи“, „Молитва“,
„Самота“ и „Покаяние“ доказват това1.
От Яворовите стихотворения „най-религиозно“ като
лирическа идентификация на молитвено състояние е „Самота“.
Поетическите интенции на творбата са определено близки до
християнското молитвено осъществяване на взаимност между
вярващия човек и Бога.
Пряко думата „Бог“ не присъства в текста. Азът не се
обръща към трансцендентното със същностната за християнската
молитва молба за манифестиране на Божественото настояще, за
диалогична досегаемост между Него и индивидуално-човешката
сегашност. Но лирическият субект изразява не по-малко
същностната за християнството молба – благодарност2 към
неназования Бог. Манифестирането на Божественото настояще в
текста е представено не като следствие, а като причина за

В разработката не включваме наблюдения върху „Великден“,
защото в това стихотворение молитвата е само признак на
изживяна и „коментирана“ действителност (спомненото детство),
а не е елемент от екзистенциалната идентификация на
лирическия субект.
2
„А св. апостол Павел, като ни дава съвет да се молим
непрестанно (1 Сол. 5:17; Еф. 6:18), ни заповядва да се обръщаме
към Бога с просби, молитви, молби и благодарения (1 Тим. 2:1),
като с това ни дава понятие за разните видове молитви (к. м. – С.
Ц.). Просби ние отправяме към Всевишния като към Цар,
молитви – като към Бог, молби – като към Съдия, и благодарения
– като към Творец и Подател на благата“. (Молитвеник.
Синодално издателство. София, 1992, с. 6).
1
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молитвено обръщение на прозиращия „сред майката природа“
смисъла на битието („зарята в толкоз светлина“) лирически Аз.
Душевното състояние на Аза съдържа основните
психологически
признаци
на
християнската
молитваблагодарност към Бога – блаженство, вътрешна хармония,
единение с битието (природа), смирение:

*…+
и чезна аз в копнението свято
на тайната сред мисълта висока,
и падам на колени и подигам
отслабнали ръце към небосвода:
смирен,
духът се моли, възроден
сред майката природа!

Уникално за драматическия характер на Яворовата поезия
е, че в „Самота“ три от общо четирите брахикаталектически (и
еднословни) стихове се състоят от думи, означаващи типично
молитвено състояние: „щастлива“ (отнася се до душата),
„смирен“, „унесен“. Така метрически, чрез брахикаталектиката
като стихов феномен, се подчертава религиозната нагласа на Аза.
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Една група Яворови произведения („Молитва“, „Молете
неуморно“ и „Покаяние“) поетизират религиозните ценностни
параметри на молитвената жестовост в определено
нехристиянска смислова насока. Логично е интерпретацията на
проблема за художествената идентичност на молитвата в тях да
започнем от едноименното стихотворение. „Молитва“ е творба,
писана в самото начало на 1908 г. Преди първата к публикация в
сп. „Демократически преглед“ (кн. 4, април) тя е изпратена в
писмо до Мина Тодорова от 4 януари. Друг важен биографичен
факт, алюзиран в текста, е смъртта на майката на поета няколко
месеца преди създаването на произведението (18 септември
1907 г.).
„Цитирането“ на автобиографията е съществен код към
художествените значения на стихотворението. Именно
автобиографичният контекст внушава като по-правомерно
тълкуване идеята, че Азът се моли на мъртвата си майка, а не на
Майката Божия. Такава рецепция се предпоставя и от прочита на
произведението като съставка на цялостното творчество на
автора.
В такъв аспект Яворовата лирическа молитва гради своите
комуникативни значения не върху архетипа на християнската
молитва, а върху архетипа на архаично-митологичната молитва:
християнинът се моли за спасението и задгробното блаженство
на мъртвите, а архаичният човек се моли на обожествените
предци. Художественият смисъл обаче се осъществява
посредством поетическо актуализиране на един от основните
библейски сюжети – мита за първородния грях. Текстът го
„обръща“ – изкусително-греховно е не женското, а мъжкото
начало. Ценностно молитвата стихотворение е религиозна
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„донякъде“. Вярващият християнин моли Бог за спасение от
силата на злото, присъщо (като обусловеност от първородния
грях) на човешката душа, моли за духовно пречистване, а
Яворовият лирически Аз призовава трансцендираният образ на
майката да бъде защитник на невинността, но в молитвата
акцентът е върху нежеланието да се прави зло, а не върху
желанието да се освободи душата от злото:

Душата ми е озлобена и жестока.
Майко, бди
над своя паднал син: днес злото и порока
дишат в моите гърди.
[...]
Душата ми е алчаща и хладна.
Майко, бди
над двама ни: пред волята ми безпощадна
на невинността защитница бъди!

Категорично-негативното характеризиране на собствената
душа доказва правотата на този извод. Показателна е и
трактовката на греха като наслада. В този аспект прави
впечатление
смислово-експресивното
родство
между
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визиращите природата на мисълта стихове от „Посвещение“ и
два стиха от „Молитва“:

Змия коварно-мила, желтоока
ти бе – и драг ми беше моя грях;
(„Посвещение“)

Дете – тя вкусва сладостта на шемета да
гледа
в неизбродените бездни на греха.
(„Молитва“)

Християнската молитва изгражда автентичната си
религиозна същност на основата на съзнанието на вярващия за
собствената Греховност. Ако това съзнание присъства в
„Молитва“, без да преминава в духовна жажда за вътрешно
освобождение от греха и в зов към трансцендентното
(отъждествено с мъртвата майка) за катарзисна намеса, то в
„Молете неуморно“ молитвата е отправена към едно изцяло
външно възприемано божество. Божество, в цикличността на
чийто теофании се полага цялото битие на човека (показателна е
множествено-обобщителната идентификация на лирическия
субект – местоименната форма „ние“). Битие, което се
осъществява между (и в) полюсите страдание – отчаяние и
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радост – надежда, но не и посредством християнското
очовечаване на трансцендентното. Царят-слънце в Яворовото
стихотворение е идващ и отиващ си, той не може завинаги да
бъде приет чрез Вярата и Любовта в душата на човека. Христос
казва на Своите ученици, че Той е в тях: „В него ден ще
разберете вие, че Аз съм в Моя Отец, и вие сте в Мене, и Аз във
вас“ (Иоан. 14:20)3. Св. ап. Павел проповядва, че Духът Божий
обитава във вярващите: „Не знаете ли, че вие сте храм Божий, и
Духът Божий живее във вас?“ (1 Кор.3:16). А Яворовото
стихотворение завършва с „молитва“ (фактически молба),
пропита от несъвместимото с християнското светоусещане
отчаяние:

О царю, ние се боим! Когато отлетиш,
мъстителни и стръвни
въстават сенки гмеж, и следом и пред нас, по
схлупен кръгозор.
Боим се, остани! Боим се, наведи възнесена
факла!“...
Молете се на царя,
небесните врати, когато той отваря,

Всички цитати от Библията са по изданието на Светия
синод на Българската православна църква от 1991 г.
3
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– и в предсънни самоти, когато ги затваря.

В аспекта на направената съпоставка – въпреки че
слънцето и светлината са архетипни символи на Христос,
Яворовата творба внушава като светогледен архетип на „царя –
златокъдър ден“ Бога-слънце от архаичните митологии,
мисловна основа на които е цикличният темпорален модел на
битието.
И стихотворението „Покаяние“ представя лирическо
функционализиране на молитвена жестовост по същество в
арелигиозен дух. Това е така, защото покаянието на лирическия
Аз е условно, то не е свързано със задължителното за
християнската нагласа съзнание за грях и с волята за неговото
преодоляване. Назоваването на собствената греховност във
втория стих се обезсмисля чрез визирането (в старозаветноюдейски дух) на жестокостта на твореца:

Отрекох те, проклех те някога, о Боже,
и ето ме повергнат в прах...
Не милост осенява грешното ми ложе:
чрез твоята жестокост те познах! (подч. м. – С. Ц.)

Без осъзнаването на Бог като Любов, без копнежа към
духовно очистение и възраждане, понятието „грях“ присъства
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само формално-реторически в произведението. Условното
покаяние поражда и една условна молитва (всъщност
антимолитва) за смърт, антиподна на етико-онтологическите
ценности на християнството (а и на юдаизма), в което основен
епитет на Господ е „Живият Бог“. Дори и формално-граматически
тази „молитва“ показва своята същностна арелигиозност – чрез
използването, вместо „моля те“, на призивно-повелителните
„кажи“ и „нека“, които следват представянето на адското
страдание не като надежда за изкупление, а като отчаяние (в
контекста на християнството, а по принцип и на всяка религиозна
аксиология отчаянието е грях):

Отрекох те, проклех те, Господи... и ето ме
сред пъкъла, и ето ме – сред пламък
вопия аз:
Кажи, кажи сърцето ми да стане камък –
и нека ме приспи навеки мраз!

Всички тези внушения творбата постига посредством
оттласкване-отдалечаване-опонираие от и на християнския
светогледен код, доколкото понятието „покаяние“ е същностно
евангелска аксиологема. Налице е едно субективизиране на
обективно-универсалните смисли на Светото писание, което
нарушава идентитета на индивидуалната религиозност и така я
мистицизира.
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Общото между „Молитва“, „Молете неуморно“ и
„Покаяние“, което отличава трите произведения от „Самота“, е,
че в тях молитвеността лирически се актуализира само
посредством прагматиката на речевия жест религиозна молитва,
не и чрез неговата семантика. Това обуславя движението
предпоставена религиозност — мистика като най-общ (и
схематичен) смислов модел на творбите.
Без да бързаме засега да правим други обобщения, ще се
насочим към група творби, които не кореспондират с жанровосмисловите признаци на религиозната молитва (обръщението
към Бога или божественото, осъзнаването-изживяването на
своята греховност), а актуализират нейния дълбинен ценностен
потенциал – свещения трепет на душата пред тайнственосакралното или обожественото („Вълшебница“, „Две хубави
очи“), или конотират молитвеността като тематичен ракурс
(„Проклятие“).
Любовната лирика на Яворов е пропита с религиозно
благоговение. Любимата е идеализирана, тя символизира
Вечната жена. В конкретната любов Азът изживява любовта
изобщо (показателно е признанието на автора пред Боян Пенев,
че е „влюбен в любовта“).
В Яворовата поезия органните и телесните усещания са
означители на „най-изтънчени и безплътни психически
движения“(Георгиев 1992: 156). Това не означава обаче, че
физическото и еротичното са само знаци на духовното – те са и
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същностно битие (тялото е храм Божий, според св. ап. Павел4),
което идентифицира своята същностна ценност чрез по-висшето
и архисъщностно спрямо него битие на Духа.
В статията си за „Две хубави очи“ Никола Георгиев
убедително доказва, че художественият свят на творбата се гради
посредством наслагването на смислово богати противоречия.
Много важно е заключението на изследователя, че „в творба,
изградена върху раздвоението между вярата и неверието, детето
и греха, лъчите и срама, искането и обещанието, обективните
езикови предпоставки в израза „душата ми се моли“ се развиват
в по-нататъшна острота и подчертаване на единството и
различието между молбата и молитвата“.(Георгиев 1980: 116) В
това единство между земната молба на осъзнаващия и
изживяващия се в своята телесност лирически Аз и серафичната
молитва, извираща от дълбините на неговата духовност и
„шепната към любимата, към себе си и към любовта“(Георгиев
1980: 116), се съдържа пораждащият многозначни възприятия
дълбинен смислово-генеративен модел на текста.
Чрез двойното отрицание в стиха „Не искат и не обещават
те...“ (вариативно повторен във втората част на творбата) се
имплицира интимно-междуличностният аспект на молбатамолитва на лирическия Аз. Аспект, който задължително е
обвързан с егоцентричност, колкото и облагородено изискана и

„Или не знаете, че тялото ви е храм на Духа Светаго,
Който живее във вас и Когото имате от Бога, и че не
принадлежите на себе си?“ (1 Кор. 6:19).
4
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недоминантна да е нейната проява. Мотивът за „булото на срам
и грях“ от своя страна е носител на трансцендентно-духовния
характер на любовния зов. Отреченото неверие в бъдещата
порочност на любимата чрез непосредственото съседство с три
вопълно-молитвени стиха: „Душата ми се моли, / дете, / душата
ми се моли...“, се идентифицира с възвисеността на една типично
християнска молитва – молитвата за душевната чистота и
праведност на Другия, изживяван като Ближен и насъщно Ти
(Бубер 1992: 270).
Раздвоението между „земното“ (плътско) възжелаване на
любимата и идеалното к изживяване като божество гради
художествения смисъл и на „Вълшебница“: любимата е „душа“,
„дете“, „божество“, но с тези си духовни измерения тя измъчва с
„глад и жажда“ душата на Аза. Духовното не съществува само по
себе си, а във връзка с материално-телесното и именно това
отношение се символизира от физиологическата знаковост на
глада и жаждата. Любимата (лирическото Ти) никога не може да
бъде само символ на любовта изобщо и на Небесната любов:
„...дори идеализираната личност остава личност и не става идея;
само защото личността, която аз идеализирам, я има
действително, аз мога да обичам идеализираната личност. Дори
Данте да е мислел за la gloriosa donna della
miamente(достолепната жена от моите представи - италиански),
решаващото е, че Беатриче се е появила пред очите му найпървом от плът и кръв и е разтърсила в него „духа на живота“.
Показателно за диалектиката универсално – конкретно в
християнското мислене (разбирано най-общо като модел) е, че в
основното си послание към човечеството Иисус Христос съполага
и внушава като иманентно еквивалентни любовта към Бога и
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любовта към ближния: „и възлюби Господа, Бога твоего, от
всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичкия си разум,
и с всичката си сила“. Тази е първа заповед.
Втора, подобна ней (подч. м. – С. Ц.), е: „възлюби
ближния си като себе си“. Друга заповед, по-голяма от тия,
няма“ (Марк. 12:30-31).
В едновременно абстрактния и конкретен образ на
любимата („тихи две очи“) и чрез неопределената многозначност
на моленето и заклинането, Яворовата творба лиризира
светогледния модел на религиозната молитва. Метафоричното
отъждествяване на любимата с божественото не е пълно, а
частично. То е пренос на значения, които разкриват същностното
за любимата и изразяват символното на нейния образ. Но
същностното (същността) не е тъждествено със съществуването –
идеализираната любима не се деконкретизира изцяло в идеал.
Ако в „Две хубави очи“ и „Вълшебница“ диалектиката
универсално – конкретно (единично), духовно – соматично,
поетически се осъществява като хармония (посредством
доминацията на духовното), то „Проклятие“ представя
дисхармоничния вариант на опозицията. Молитвената
възвишеност на душата, трансцендирането на Аза чрез и в
Любовта се разрушават в деилюзирането на представата за
любимата – първоначално „светица върху царствен трон“, а
впоследствие (и поантно) „жадна плът“:

Ти в блудна голота вертеп на сладострастие
душата ми направи: че бе – което си!
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Проклет, жена, часа, когато жадна плът
внезапно те съзрях в мъглата на молитвите.

Двойственото изживяване на любовта – като Интимност и
Трансцендентност, в „Две хубави очи“ и „Вълшебница“ вмества в
себе си или се вмества в (а може би, най-точно казано –
неотграничимо е от) една друга двойственост – на молитвеното
вглъбение и неговата противоположност – рефлексията.
Задължителна предпоставка на истинната молитвеност е
готовността на целия (цялостния) човек за среща с Божественото
битие. Среща, която може да се осъществи само в
„непрестореното въззрение и несдържаната спонтанност“ на
обръщението към Бога. В двете Яворови стихотворения тази
спонтанност се ерозира и разколебава (частично се себеотрича)
от интенцията на субективиращата рефлексия. Яворовият
лирически Аз е свръхосъзнат. Той не се „разтваря“ в молитвеното
си отношение към обожествената любима, а латентно
дестабилизира това отношение чрез съзнанието, че се моли. Че
той се моли.
В основната християнска молитва – „Отче наш“
(Господнята молитва), думата „моля“ не се среща (в никой от
вариантите к) нито един път. В „Две хубави очи“ и
„Вълшебница“ „моли“ присъства общо шест пъти. Азът се
осъществява колкото в молитвата си към детето-божество,
толкова и чрез наблюдението върху собственото молене.
Показателно е, че в творбите лирическият субект е
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схизофрениран (обикнат от поета похват) – Азът говори за
(изповядва) Душата си на Ти. Лирическият субект се раздвоява на
изживяващо, чувствено-емоционално начало („душата ми“), и
осъзнаващо, интелектуално-рефлексивно начало (говорещо за
изживяванията на душата).
Макар и не така експресивно, назоваването на
молитвеното съпричестяване с трансцендентното (и респективно
означаването на молитвата не само като екзистенциалноличностен акт, но и като речев жест) присъства и в „Самота“, и в
„Молете неуморно“.
Молитвената рефлексивност в лириката на Яворов
представлява по същество „вместване“ на мистицизъм в един,
зададен като религиозен модел. „Религията се основава на
вярата и откровението „отгоре“, мистиката – на знанието
(гносиса) и вътрешния опит, на емпирическото проникновение;
тя винаги е някакъв „гносис“ отдолу“(Голосовкер 1987: 156).
Наблюдението назоваване, осъзнаването на собствената
молитвена идентификация в лириката на Яворов е художествен
аналог на явление, което можем да наречем мистицизиране на
религиозна вяра. Чрез иманентната си философичност (и
философична въпросителност) мистичното „нахлува“ във
веровната нагласа на лирическите субекти на „Молитва“ и
„Покаяние“. И в двете произведения проблемът за познанието
(за неговата непостижимост) и за индивидуалното търсене на
трансцендентния смисъл (в „Покаяние“ трансцендентен сам по
себе си, а в „Молитва“ – отвеждащ към трансцендентността) е
ключов:
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Къде я водя аз, към увенчаните ли двери
на отричания рай – и где са те?
*…+
На бездна по ръба, към бездна нова
късайки попътните цветя
и дишаща безгрижно тяхната отрова,
знае ли къде отива тя?
(„Молитва“)

*…+
Природата сияе мъртво равнодушна...
Защо съм посред нея жива твар?
(„Покаяние“)
Естествено, след като няма двама души, които да вярват в
трансцендентността на битието по един и същи начин, всеки
религиозен опит е индивидуален. За да остане обаче въпреки
своята индивидуалност религиозен, този опит трябва безусловно
да признава определени (като неоспоримост и общовалидност)
истини на Свещеното Писание. За разлика от религиозния опит,
мистичният не се съобразява с никакви конвенции и е изцяло
индивидуален в своята метафизичност. Така, ако за християнина
е задължително съзнанието за собствената греховност, то
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мистикът, дори и да се опира основно на християнската
онтологична парадигма, не е непременно носител на съзнание за
личностна греховност.
Понятието грях, самоосъзнаването на своята греховност
са екзистенциално чужди на Яворовия лирически субект. Още
Иван Мешеков пише, че „нравственото чувство у Яворов е
едновременно страх от греха и копнеж за греха, за слияние и
изгаряне
в
аморалната
стихия:
в
„пламъците
на
пъкъла“(Мешеков 1989: 543). Стихотворението „Една дума“
започва с копнежа на Аза да сътвори образа на изначалното
единство на Добро и Зло, а в „Аз страдам“ идеята за страданието
имплицира ценностното отъждествяване на доброто и греха:

Добро и зло, началото и края –
събрал ги бих в една-едничка дума.
(„Една дума“)

И страдам. Аз презрях
радостите на живота. Страдам
в доброто ясно – в тъмен грях,
когато падам,
аз страдам.
(„Аз страдам“)
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Най-категорично мистичната нагласа на Яворовия
лирически Аз дешифрират два стиха от „Аз сам не съм“,
антиподни на християнската, а и на която и да е типично
религиозна светогледност:

Аз чувствувам единосъщата потайна цел
на святост и позор, на всеки земен дел.

Всяко мистично преживяване предполага разрушение на
отдалечеността между два фактора (субект и обект, добро и зло,
Бог и човек). Мистиката снема тази опозиция-отдалеченост в
една свръхлогична и безконтрастна цялост (coincidentia
oppositosum), в която противоположностите се сливат(Янев 1924:
108).
Именно такъв тип светоусещане поетически верифицират
текстовете на Яворов и затова е правомерно ценностната
специфика на неговата творческа индивидуалност и тази на
Лилиевата авторова самобитност да бъдат диференцирани по
линията мистичност –религиозност, опозиция, „уловена“, но
назована не по най-точния начин за пръв път от Иван Мешеков,
който съпоставя „огненият демоничен дух на Яворов“ с „ведро
религиозното чувство на Лилиев(Мешеков 1989: 701).
От
Яворовите
стихотворения,
които
лирически
функционализират мотива за молитвата, най-мистично като
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субективна трансформация на религиозната молитвеност е
„Среднощен вихър“. В него е налице религиозното по същност
„движение на душата, стремяща се да влезе в лични отношения и
съприкосновение с тайнствена сила, чието присъствие душата
усеща много преди да търси название за нея“ (......). Но
молитвеното чувство на зависимост от трансцендентното
отсъства. То е „заменено“ не само от чувството на безпомощност:
„– Плачи, душа –! / Душата ми се нямо кръсти, / сама
безпомощна, вън някой я очаква...“, но и от чуждото както за
религиозната традиция, която е контекст на Яворовата поезия
(християнската), така и за всеки друг религиозен опит обръщане
на отношението между Аза и трансцендентното,
възприемано най-обобщено като страдание. Не субектът се
моли на трансцендентното, а обратното:

Трепти ли от студ в пустинята безкрайна
самата пустота? Из хаосни простори
едно страдание, една велика тайна
на моята душа говори.

А съкрушено – на пустинята безкрайна
из дихащите мраз продънени раздоли –
едно страдание, една велика тайна
на моята душа се моли... (подч. м. – С. Ц.)
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НЕБИБЛЕЙСКИЯТ ИОВ В ПОЕЗИЯТА НА ЯВОРОВ

Яворовите стихотворения „Бежанци“ и „Покаяние“
интерпретират архетипната за човешкото съзнание „Иовситуация“(Мусхелишвили,
Шрейдер
1993:
172-176)
–
отношението на човека към Бог и идеята за Бог при вида (или
изживяването) на страдания, необусловени от вина и грях.
Ситуацията на Иов(не изписваме Йов, а Иов, както е в българския
превод на Библията) е характерна с това, че нещастията въвеждат
човека в света на абсурда, в който той губи осмислеността на
съществуването си.
„Книга на Иова“ представя позитивното решение на
проблема, излизането от лабиринта на абсурда.
В историята на европейските литератури интересът към
ветхозаветната книга е знаменателен. С нейните образи и идеи
диалогизират произведения като „Крал Лир“ на Шекспир,
„Фауст“ на Гьоте, „Братя Карамазови“ на Достоевски, „Животът на
Василий Тивейски“ на Леонид Андреев, „Процесът“ на Кафка. В
българската литература сюжетът получава по-значими
интерпретации у Емануил Попдимитров (драматическата поема
„Йов“), Ив. Грозев (мистерията „Йов“1), Илия Волен (новелата
„Йов“) и Виктор Пасков (новелата „Мартина“).

1

Интересно е, че имплицитната поетическа интерпретация
на ветхозаветния герой в палинодията „Бежанци“ – „Покаяние“
определено „превъзхожда“ като дълбочина и комплицираност
типологично най-близките до Яворовата художествени
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експлицитни трактовки на „темата“ Иов: тези на символистите
Емануил Попдимитров и Иван Грозев. Художествената
концептуалност в произведенията на двамата най-общо може да
се сведе до творческо диалогизиране на кореспонденциите
между Ветхия и Новия Завет.
В публикуваната през 1923 г. драматическа поема „Йов“
Ем. Попдимитров просто контаминира ценностните послания на
двата библейски завета, на ветхозаветното повествование за Иов
и новозаветното за Иисус Христос. Творецът пренася
изкуплението на Христос върху изпитанието на Иов (повторостепенно място в текста заема аналогията между Иов и
Ахасфер).
Подобен е подходът на Ив. Грозев в „Йов. Мистерия“
(Хиперион, 1923, кн. 4-5; 1924, кн. 1). Той включва в своята
художествена версия на библейската книга за страдалеца от Уц
алюзии, отвеждащи към старогръцкия мит за Икар и Дедал и към
преданието за Вавилонската кула. В смислово-екликтичната
творба на автора централно място обаче заема имплицитното (но
категорично) отъждествяване на Иов и Христос – на страданието
на Иов се приписват изкупителните стойности на Христовото
страдание. Показателни са думите на Лилит (според текста –
жена на Иов):
„Неблагодарници! Отдавна вие бехте осъдени, и тази
напаст, о, слепи беззаконници, щеше да се излее върху вашите
глави, но Йов застана между вас и Ехова, и ето – той, един за
всички, най-много страда – наденал ризата на прокажен“. (Цит.
по Грозев, И. Йов. Мистерия. // Хиперион, 1923, кн. 4-5, с. 236.)
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В какво се състои тази провокираща проблемност на сюжета на „Книга на Иова“. Накратко той е следният:
В началото Йов е представен като образец на
благочестивост и добродетелност. Безкористността на неговата
непорочност е поставена под съмнение пред Господа от Сатаната
(явяващ се в книгата сред синовете Божии): „Отговори Сатана
Господу и рече: нима току-тъй Йов е богобоязлив? Не огради ли
ти отвред него и къщата му и всичко, що той има? Ти
благослови делата на ръцете му, и стадата му се ширят по
земята; но я простри ръка и се допри до всичко, що е негово, ще
ли Те благослови?“ (1:9-11).
Въпросът е поставен остро: какво е това святост –
добронравие на човека, твърдо знаещ, че за добрите дела го
чака награда, или вярност към Бога докрай, имаща опора в
самата себе си.( Аверинцев 1983: 292) За да получи този въпрос
отговор, Господ предава Йов за изпитание на Сатаната. Умират
добитъкът, слугите, синовете и дъщерите на праведника от Уц, но
той не се опълчва срещу Бога: „и рече: гол излязох от утробата
на майка си, гол ще се и завърна. Господ даде, Господ и взе;
(както беше угодно Господу, тъй и стана) да бъде благословено
името Господне!“ (1:21).
Господ смята, че е спечелил облога, но Сатаната намира
нов довод: най-важна за човека е неговата телесност, „кожата
му“: „но я простри ръка и се допри до костите му и плътта му,
– ще ли Те благослови?“ (2:5). Получил Божието разрешение,
Сатаната започва да изтезава тялото на Иов с „люта проказа –
от ходилата на нозете му до самото му теме“ (2:7).
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Иов не приема изхода, който му предлага неговата жена –
„Похули Бога и умри“ (2:9), не се отрича от вярата в правдата като
същност на Господ и основа на създадения Божи свят, но за него
е непоносимо противоречието между тази вяра и очевидността
на жизнената неправда. Поставен е въпрос, на който няма
отговор, и това измъчва Йов несравнимо по-тежко от телесните
страдания. За да се успокои, той или трябва да похули Бога (да
престане да вярва в неговата справедливост), или да повярва, че
сам е виновен, сам е предизвикал нещастията си. Във второто се
опитват да го убедят тримата му приятели – Елифаз Теманец,
Вилдад Савхеец и Софар Наамец. Те взимат думата след всяка
реч-жалба на Иов, за да го убедят, че трябва да се покае, защото
Бог наказва само тези, които са вършили неправда. Парадоксът е
в това, че тримата мъдреци искрено смятат, че защитават делото
и честта на Господ, а фактически са съмишленици на Сатаната,
защото подобно на него обуславят служенето на Бога от
надеждата за награда. Йов не приема утешението присъда на
своите приятели. Той изплаква своята мъка, пожелава смъртта и
заявява своята невинност.
Не приемайки абсурда да вижда, че страданията постигат и
злите, и добрите хора, вярвайки във всемогъществото на
Твореца, Иов се съмнява в справедливостта Му; без да хули
Господа, той търси етическия смисъл на Битието и в молитвите си
за теофания, която да му го разкрие, почти стига до
богоборчество:

„Невинен съм, не ща да зная за душата си, презирам
живота си.
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Все едно, затова казах, че Той погубва и непорочния, и
виновния“ (9:21-22).
[...]
„Земята е отдадена в ръце на нечестивци; лицата на
нейните съдии Той покрива. Ако това не е Той, то кой е?“ (9:24).
[...]
„Но аз към Вседържителя бих искал да говоря, желал бих
с Бога да се препирам“ (13:3).
[...]
„О, да можеше човек да се бори с Бога, както синът
човешки със своя ближен“ (16:21).
[...]
„Застъпи се, обзаложи се Сам за мене пред Себе си! Инак,
кой ще се обзаложи за мене?“ (17:3).
[...]
„Защо беззаконниците живеят, достигат старост, па и
по сила са яки?“ (21:7).
[...]
„О, да имаше кой да ме изслуша! Ето моето желание:
Вседържителят да ми отговаря, и защитникът ми да състави
записки;
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щях да ги нося на раменете си и щях да ги възлагам като
венец“ (31:35-36).
Появява се и още един събеседник – Елиуй. Неговото слово
актуализира един маргинален в речта на Елифаз Теманец момент
(5:17-18) – страданията трябва да се разглеждат не само като
наказание в юридическия смисъл на думата, но и като
изцелително средство, с което Бог лекува тайните недъзи на
човешкия дух и изостря душевната чувствителност на човека към
доброто. „Често пъти страданията имат високо нравствено
предназначение. Бог допуска и праведниците да страдат, за да
изпита силата на тяхната вяра, за да достигнат те още по-високо
нравственото съвършенство, и така нравствено издигнати, Той
пак ги връща към още по-голямо благоденствие. По тоя начин
страданията водят до приобщаване към Бога“ (Марковски 1941:
58).
От идеята за страданията като изпитание за човека Елиуй
преминава към прослава на Божието всемогъщество чрез
възхвала на природата като творение на Господ.
Оттук произтича и неговата убеденост в Божията
безкористност и справедливост, чиито основания човек никога не
може да разбере напълно: „Вседържител е! Ние Го не
постигаме. Велик е по сила, по съд и по пълнота на
правосъдието. Той никого не угнетява“ (37:23).
Най-после молбата на Иов се удовлетворява – Господ се
явява „из бурята“, но не да отговаря, а да задава въпроси, защото
Той стои неизмеримо по-високо от творението си, от което човек
е само част (показателни са подробните описания на
чудовищните за хората и чудните за Бога животни бегемот и
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левиатан, които са вън от човешкия свят): „Кой Ми е дал понапред, та и Аз да му върна? Под цялото небе всичко е Мое“
(41:3).
Въпросите към Иов целят да разширят кръгозора му и да го
доведат до екстазно възхищение, което би надмогнало личното
нещастие. Сатаната при облога поставя под съмнение именно
възможността човек да е безкористен, а какво може да бъде побезкористно от възхищението преклонение, в което човек
забравя самия себе си.
На въпроса, защо Иов страда, без да е греховен, отговор е
непостижимостта на Божия промисъл, абсолютно независим от
човека и затова безкористен в отношението си към него (да си
спомним думите на Елиуй: „Ако ти грешиш, какво правиш Нему?
И ако престъпленията ти се умножават, какво причиняваш
Нему? Ако си праведен, какво Му даваш? Или какво Той получава
от ръката ти?“ – 35:6-7).
На никой от въпросите си ов не получава отговор, но в
душата му настъпва катарзис, който не се поддава на рационално
обяснение. Той доброволно отстъпва от своя „бунт“, Господ
престава да бъде за него шаблонно-традиционна истина и става
жив образ, загадъчен като всичко живо(Аверинцев 1983: 294).
Най-важно за Иов е, че той узнава Бог не от чуждите слова, а със
собственото си сърце: „слушал бях за тебе със слуха на ухото,
сега пък очите ми Те виждат; затова аз се отричам и
разкайвам в прах и пепел“ (42:5-6).
Така Иов – символичен образ на праведния човек, устоява
на изкушението клевета на Сатаната и се идентифицира като
способен на безкористна вяра в Бог и Неговата мъдрост.
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След покаянието на Иов Господ възстановява статуквото
отпреди облога със Сатаната. Бог първо обявява тримата
мъдреци (Елифаз Теманец, Вилдад Савхеец и Софар Наамец) за
виновни пред Иов, а после им прощава – след молитвата за тях
на страдалеца от Уц. На Иов Бог благославя „последните дни“
(140 години) – дарява го с два пъти повече богатство и с нови
седем синове и три дъщери...
Чрез финала на „Книга на Иова“ се подчертава
неизмеримото Божие величие и мъдрост в света, пред които
човешкият разум трябва да се смири. Внушава се, че само
смиреният човешки дух може да тръгне по пътя на покаянието, а
това е пътят към Бога. В сравнение с ортодоксално-поучителната
старозаветна словесност, „Книга на Иова“ утвърждава идеята, че
страданието не е задължително признак на греховност. За Бога
има и други мотиви да праща нещастия на хората: „Те могат да
бъдат с цел изпитание, за да се види силата на вярата, какъвто е
случаят с Авраама, който бил готов да принесе в жертва и
единствения си син. Има също и страдания, които се пращат за
нравствено пречистване и усъвършенстване... А има и такива
нещастия, на които човеците биват подхвърляни като
предупреждение за изправление“.(Марковски 1941: 58)
Свещеното Писание посочва като единствено спасение на
човека в дни на страдания, необусловени от грехове,
непоклатимата и чиста вяра в добронамереността на невинаги
разбираемата воля на Господа. В този аспект са интересни
разсъжденията на Мартин Бубер в „Божието затъмнение“: „...Иов
се отчайва, защото му изглежда, че Бог се разминава с неговия
нравствен идеал. Той, Който го заговорва низ бурята, излиза дори
извън самата сфера на идеалността. Той не е неин първообраз,
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нейният първообраз е в Него. Той дава идеала, но не отдава Себе
Си в него. Единството Божие не е благото, а свръхблагото. Бог
иска да се следва откровението Му; но Той иска да бъде приеман
и възлюбван и във всескритосттта Му“. (Бубер 1992: 213)
Иов е образец за добродетелност, защото и в най-голямото
си отчаяние вярва в своето спасение. Показателно е, че в
драматичната 19-а глава в определена близост стоят стиховете:
„Знайте, че Бог ме събори и с мрежата Си ме омота. Ето, аз
викам: неправда! и никой не слуша; крещя, и съд няма“ (19:6-7),
и: „Но аз зная, Изкупителят ми е жив, и Той в последния ден ще
издигне из праха тази моя скапваща се кожа, и аз в плътта си
ще видя Бога“ (19:25-26).

* * *
Стихотворението „Бежанци“ е публикувано за първи път
през 1905 г. (Демократически преглед, кн. 2, с. 38). В „Безсъници“
(1907) творбата е включена в едноименния („Бежанци“) цикъл,
наред с „Боричкания, сълзи, кърви“ (второ поред произведение)
и „Евреи“ (трето поред). „Боричкания, сълзи, кърви“ е
естетически непретенциозна творба, с „Еклисиастово звучене“.
Художествените значения и аксиологическите акценти на
„Бежанци“ и „Евреи“ са определено сходни. „Богоборческият“
патос на „Евреи“ е „по-мек“ – сравни: „бог е старец глух“ с „тъмен
промислител“ и „о, господи, проклет бъди!“.
Лирическият Аз на „Бежанци“ е в ситуацията на
Ветхозаветния Иов – той изживява въпроса за страданията на
невинните като социален, морален и накрая онтологичен
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проблем. Творбата реферира една конкретна, съвременна за
автора, историческа действителност – страданията на хилядите
бежанци, прокудени след жестокото потушаване на
Илинденското въстание от родните места в свободна България.
Първата строфа задава наративния модел, чрез който се
акумулира състраданието на лирическия субект като експресивна
доминанта, пораждаща смисловите интенции на текста:

Аз често виждам из градът,
по всеки път и кръстопът,
на Македония чадата:
от старци чак до младенци,
все нови гости – бежанци –
завареници на съдбата...

Втората строфа тръгва от конкретната социална реалност (1
и 2 стих), за да внуши посредством ярка метафоричност (3 и 6
стих) нейния трагизъм:

Сред пламъка на скъп имот
избавили един живот,
те вихром идат: бесни хали
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зад Рила кършат всеки час
гори, вековен сън отспали
и падат листи между нас.

Третата, четвъртата и петата строфа представят описателно
страданията на изгнаниците (темата за изгнаничеството
присъства и в две други Яворови произведения: „Арменци“ – в
национално-социален аспект, и „Лист отбрулен“ – в личностносоциален аспект). Трите символно-репрезентативни в своята
единичност образа – на стареца „прегърбавен“, майката с
пеленаче (от значение е, че е „изправена пред божи храм“) и
момата, като своеобразно възрастово обобщение, очертават
мащабите на народното злощастие.
Безкрайността на страданията се внушава и чрез
многоточието, с което започва всяка от трите строфи (петата даже
и завършва с този пунктуационен знак). Стиховете постигат
пластичност, автентичност, истинност на „разказа“ благодарение
и на деиктичността на изказа – в началото на първите стихове на
3-та и 4-та строфа се повтаря частицата „ей“, имаща указателна
функция.
Четвърта строфа е обобщение на описателните интенции,
което трансформира национално-социално-етичния патос в
онтологичен патос. Обобщението придобива поетическа сила
от съвмещаването на природно-космическа (2-ри стих),
възрожденско-патриотична (3-ти стих) и социално-критическа (4ти стих) символика:
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И постоянно срещам аз,
по дъжд и вятър, сняг и мраз
чада на майката пребита:
сред вълчия човешки род
от празния небесен свод
те чакат милост и защита.

Сливането на трите типа символика превръща
състраданието на Аза към невинните жертви на поробителя в
онтологичен въпрос: съществува ли при толкова земна мъка
Небесният Отец, по презумпция обичащ сътворените по „Негов
образ и подобие“ хора, и ако съществува – в какво се състои
справедливостта Му?
Последните два стиха на 4-та строфа („от празния небесен
свод“ / „те чакат милост и защита“) определено кореспондират с
финала на Вазовото стихотворение от „Епопея на забравените“
„Кочо (Защитата на Перущица)“:

И храмът ехтеше от моми, невести,
кат падаха в кръвье или във безчестье!
И господ от свода, през гъстия дим,
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гледаше на всичко тих, невъзмутим!...

Краят на 4-та строфа вътрешнотекстово кореспондира с
началото на четвъртата и разширява семантическия обсег на
образа на майката с пеленаче (символно алюзиращ архетипа на
Мадоната с младенеца):

...Ей майка с пеленаче там,
изправена пред божи храм,
до смраден урод просекиня;...

Шестата строфа е прелюдия към последната, в която е
актуализиран и противопоставно трансформиран архетипът
„Иов“ – лирическият Аз, при вида на страданията, непородени от
вина и грях, се бунтува срещу Бога и „приема позицията“ на
Йововата жена („И рече му неговата жена: ти все си още твърд
в непорочността си. Похули Бога и умри!“ – 2:9), като отправя
проклятие към Бога. Проклятието е в условна форма, защото е
изречено от съмняващ се в Божието битие субект:

Те чакат милост... Но да знам,
че някой бог всесилен там
стои над всичко хладен зрител,
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извикал бих отдън гърди
към тоя тъмен промислител:
о, господи, проклет бъди!

Общото между Яворовия Аз и библейския Йов е, че и
двамата не могат да бъдат „хладни зрители“, примирено да
приемат човешката трагедия, на която човешкият разум не може
да открие моралната първопричина. За тях етически
недетерминираното страдание е абсурд.
Като формална диференциация можем да посочим, че ако
за Йов индивидуалното нещастие е ключ, разкриващ пред
очите му света на обществената неправда и мъките на
човечеството, то за Яворовия лирически субект пътят е обратен
– злочестината на другите ражда личностно-екзистенциалните
терзания. Цялата творба на поета (без последната строфа)
можем да интерпретираме като смислов аналог на следния
пасаж от „Книга на Иова“:

„Преместят межди, откарват стада и ги пасат у тях
си;
от сираци отнемат осел, от вдовица вземат вол за
залог;
сиромасите избутват от пътя, всички унижени на
земята са принудени да се крият.
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Ето, като диви осли в пустиня, излизат по работата си,
като стават рано за плячка; степта дава хляб за тях и за
децата им;
жънат по чужди ниви, и берат грозде у нечестивеца;
нощуват голи без покрив и без облекло на студ;
биват мокрени от планински дъждове и, нямайки
убежище, притискат се о скалата;
отдлят сираче от гърди и вземат залог от сиромаха;
карат ги да ходят голи, без облекло, и гладните хранят с
класове;
между стените изстискват маслинено масло, тъпчат в
линове и жадуват.
В града човеците охкат, и душата на убиваните вика, и
Бог не забранява това“ (24:2-12).
Същностните отлики между старозаветния герой и
лирическия Аз на Яворов се очертават по-ярко при разглеждане и
на палинодийно свързаното с „Бежанци“ стихотворение
„Покаяние“. То е отпечатано четири години след „Бежанци“ в сп.
„Художник“ (1909 г., кн. 7). При първата му публикация
кореспонденцията между двата текста пряко е афиширана чрез
заимстваното мото:

О, Господи, проклет бъди!...
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(„Бежанци“)

При последната редакция, която прави на „Подир сенките
на облаците“ през 1914 г., Яворов зачерква мотото. И без него
обаче палинодията между двата текста е достатъчно очевидна.
Ако Азът от „Бежанци“ съпреживява нещастието на
Другите, в „Покаяние“ Азът е „сред пъкъла“ на собственото си
страдание,
страдание
екзистенциално-душевно,
което
легитимира за него безспорността на Божието битие.
Съмнението в съществуването на Бог, от което са проникнати „На
сестра ми“ и „Бежанци“ (да не говорим за отричането на Бога в
„Аз сам не съм“), не присъства в „Покаяние“.
Така лирическият субект на произведението частично се
отъждествява с Иов, за който изначалността и всемогъществото
на Бога никога не са стояли под съмнение. Но ако Иов от
собственото страдание (респективно от Божията жестокост)
тръгва към познанието на Бога и на екзистенциалнотрансцендентния смисъл на Битието, лирическият Аз на Яворов
отъждествява страданието си, причинено от волята на
Всевишния, с познанието за Бога:

Отрекох те, проклех те някога, о, Боже,
и ето ме повергнат в прах...
Не милост осенява грешното ми ложе:
чрез твоята жестокост те познах!
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Страданията на Другите в „Бежанци“ раждат протест срещу
Бога. Индивидуалното страдание в „Покаяние“ води Аза към
отчаяние и примирение; то не лекува и просветлява душата му,
не предизвиква това неистово търсене на Първопричината,
характерно за Иов. За разлика от Библейския праведник,
Яворовият лирически Аз не вярва въпреки всичко в
правомерността на Божия промисъл. За лирическия субект на
„Покаяние“ смисълът на страданието е в самото страдание, а не
отвъд него. Вътрешният му живот е двуединство на обич и
страдание. Патосът на това страдание е сходен с терзанията на
Иов, но у Яворов то (страданието) поражда омраза. Творбата
дава една безкрайно песимистична формула на човешкото
битие – обичта и страданието са неделими, страданието води
душата към омраза, любовта като симбиоза на обичта и
омразата е съдба – Божие наказание, постигащо опълчващия се
срещу Бог (неслучайно се явява познатият от „Книга на Иова“
образ на проказата като символ на низвергнатостта, на найжестокото наказание, знак на Божията немилостивост към
човека):

Обичам аз – и страдам... И страданието към омраза
не е ли зов?
Ти с обич и омраза духом ме проказа –
проказата нарекох аз любов.
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Проказата-любов е същностна идентификация на Аза. Чрез
нея той екзистира в космоса на страданието, изживяно
едновременно като самодостатъчност, бреме, от което няма
спасение, принцип (закон) на битието, към който (респективно
към което) Азът се отнася аксиологически негативно.
Показателни са интерпретациите на темата за страданието в
„Песен на песента ми“ и „Аз страдам“:

[...]
Страдание! Едно страдание безлично,
жалко, безразлично,
там негде по средата
на истината и лъжата...
(„Песен на песента ми“)
И страдам. Аз презрях
радостите на живота. Страдам
в доброто ясно – в тъмен грях
когато падам,
аз страдам.
И търся. И в страдание живот се изхаби,
да търся – все страданието, може би.
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(„Аз страдам“)

Яворовият лирически субект не сакрализира, подобно на
Пенчо-Славейковия, страданието като източник на творческо
вдъхновение и не търси в ракурсите на християнския светоглед
чрез него път към смисъла на битието. За Яворовия лирически Аз
страданието-любов е битие без смисъл, защото в контекста на
неговото светоусещане смисълът предполага етическа
детерминираност и целесъобразност. За разлика от библейския
Йов, лирическият субект на „Покаяние“ няма потребност да знае
мотивите на Бога за съдбата на света и за собствената си
индивидуална съдба – Битието е, каквото Е, и знанието, защо Е
такова, няма да промени изживяването му. Библейският Иов не
може да приеме абсурда на мировата несправедливост и вопие
към Бога за яснота, за знание, чрез което видимо абсурдният свят
да бъде осмислен като логичен и етически обоснован.
Тръгнал от съмнението, че несправедливият свят може да
има свой Творец, минал през идеята, че ако Творецът
съществува, той заслужава проклятието на своите творения
(„Бежанци“), лирическият субект на Яворов се идентифицира в
„Покаяние“ чрез едно условно покаяние, по същество сходно с
проклятието от „Бежанци“. В това покаяние жестокостта на
Твореца отново е констатирана. За Аза тази жестокост е
онтология. Тя, а не нейната мотивация. За Иов онтология е
именно мотивацията, а не проявлението на Божията воля.
Затова след молитвата за смърт (7:15-16) Иов се моли за разговор
с Бога, за прояснение-излизане от абсурдния, нелогичен свят.
Яворовият лирически Аз остава при първата молитва на Йов –
молитвата за смърт, антиподна на духа на християнството (а и на
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юдаизма), в което основен епитет на Господ е „Живият Бог“.
Отказвайки да задава въпроси, Яворовият Иов вопие за смърт, и
то с класическата символика на Небитието („камък“, „мраз“):

Аз любя, но не искам, не мечтая!
И само знам –
аз знам началото; не виждам края,
не виждам и не питам що ме чака там.
[...]
Отрекох те, проклех те, Господи... и ето ме
сред пъкъла, и ето ме – сред пламък
вопия аз:
Кажи, кажи сърцето ми да стане камък –
и нека ме приспи навеки мраз!

В „Книга на Иова“ обръщението на Бога към страдалеца от
Уц съдържа преди всичко описание на природата (38-а и 39-а
глава най-вече). Посредством необятната и тайнствена,
величествена и красива природа Иов разбира със сърцето си
мъдростта на Божия промисъл, разбира реда, логиката на
Битието, неабсурдността, смислеността на света и живота.
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В истинския смисъл на думата Природата се явява
откровение, сливащо полюсите на екзистенциалното и
трансцендентното, и конституиращо битийните основания на
Яворовия лирически субект единствено в „Самота“ (публикувано
в една и съща година с „Бежанци“ – сп. „Мисъл“, 1905, кн. 6):

[...]
топи се грейнала душа:
щастлива,
душата ми копнееща се слива
с великата копнееща душа
на майката природа...
[...]
и падам на колени и подигам
отслабнали ръце към небосвода:
смирен,
духът се моли, възроден
сред майката природа!

Тогаз духът в смирение разбира
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тъмата в толкоз светлина;
тогаз духът в смирение постига
зарята в толкоз тъмнина; –
[...]

В „Покаяние“ природата е свят, чужд на човешкото – тя е
пространство на самотата, пространство, в което Азът постига
своята несъвместимост с живота:

Самотно ми е: чувствувам пустинята въздушна
и слънчевия жар!
Природата сияе мрътво равнодушна...
Защо съм посред нея жива твар?
* * *
„Бежанци“ и „Покаяние“ са творби, интерпретиращи една
архетипна за човешкото съзнание ситуация – „Йов-ситуацията“:
търсенето на смисъл във видимото безсмислие, съвмещаването
на Божията справедливост и Божието милосърдие с мъките на
невинните. Смисловите интенции на Яворовите стихотворения се
отличават съществено от библейското послание. „Иов-сюжетът“
на „Бежанци“ – „Покаяние“ не завършва с идилия, с постигане на
хармония в Аза и между Аза и Бога, Аза и Битието. В такъв аспект
лирическият субект на Яворов е своеобразен небиблейски Иов.
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Иов в мащабите на своето страдание и в болезненото
„изискване“ за тъждество или зависимост между онтологичното
и етическото (в този аспект интертекстуално кодови към
палинодията са два стиха от „В часа на синята мъгла“: „Живот и
смърт се разминават всеки час. / Но кой ще назове честта и
кой позора?“ Яворовият Иов е небиблейски в трагизма на
светоусещането си. Трагизъм, обусловен от обстоятелството, че
във философското изживяване на страданието Азът не стига до
концепцията за страданието-изпитание, за страданието като
категория, имаща за цел „да заличи и суспендира цялата
действителност, определяйки я като изпитание по отношение на
вечността“. Без такова светоусещане Азът е обречен в кръга на
страданието (неможещ да се извиси над него) – да го изживява
като предопределена и недостатъчна самодостатъчност.
Като изхождаме от наблюденията върху палинодията
„Бежанци“ – „Покаяние“ и от смисловите кореспонденции, които
двете творби разгръщат с други, кодови за художествения свят на
поета стихотворения, можем да изведем спецификата на
мирогледно-екзистенциалните
параметри
на
Яворовия
лирически Аз на палинодията от ирелигиозния мистически
характер на неговото светоусещане. За разлика от библейския
Йов, който вопие за откровение, който чака трансцендентното
знание „отгоре“, Яворовият Йов е потопен в своя вътрешен опит,
в търсенето „отдолу“ на трансцендентното знание, в търсенето
на логиката, чрез която се проявява Божията воля в света
(търсене, което го води до отчаянието – до отказа да търси).
Лирическият субект на Яворов е мистичен (а не религиозен или
атеистичен), защото не може без вяра, но неговата вяра е
кошмарно-нестабилна в самооснованията си – пътят през
емпирията (пък била тя и субективно-психологическа) към
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трансцендентността (вечността) „отвъд сребровъздушните стени
на кръгозора“ е трагически обречен и възвишено-непоносим за
Аза.
Поет-богоборец Яворов не е, дори и само заради това, че
богоборчеството винаги съдържа богоотрицателство и
респективно повърхностност. Показателно е, че в есеистиката си
Яворов се дистанцира и от „богоборците“, и от „боготворците“:

„...Ако не плачех сега, ако сълзи не ме задушаваха, аз бих
се повеселил с тебе, о, Боже, защото си смешен.
Защото си много смешен; толкова – че аз не зная кой е
по-смешен: дали ти, Боже – всемогъщия и вездесъщия,
предвечния и вековечния, – или ония, които се нарекоха
богоборци през вековете...
Все пак душата ми намери сили да се усмихне
саркастично през своите сълзи – толкова силна беше нейната
злоба – и каза:
„В приказката Яков почна да куца след борбата си с Тебе;
в живота богоборците се потътриха хромящи да те
унищожават.“
Тебе, лъжата, лъжеучителите те облякоха в одеждата
на душите, и за да те отрекат. Богоборците отрекоха и
мене.
Ти съществуваше чрез мене – чрез отричане мене
поискаха да те отрекат, лъжеучителите. Богоборци,
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достойни приемници на учителите боготворци“2 (к. м. – С.
Ц.).

Дълбокият и катарзисно-извисяващ трагизъм на Яворовата
поезия произтича от нейния мистицизъм, родил и съзнанието за
собствената си недостатъчност. Може би (да използваме тази
кодова за твореца дума) ключ към такова разбиране на Яворов
ни дава драматичният диалог между „Бежанци“ и „Покаяние“, а
също и между библейския и Яворовия Иов. Но разгледаната
палинодия дава ключ и към един друг, скрит, но много
съществен за разбиране на Яворовата поетическа аксиология
диалог. Този диалог се „разкрива“ чрез отбелязания вече факт, че
в последното издание на „Подир сенките на облаците“ творецът
не включва „Бежанци“. „Покаяние“ обаче остава. Остава да звучи
като продължение, като съставка на палинодия. Кой в такъв
случай (освен, разбира се, „Бежанци“) е другият член на
палинодията, след като самият Яворов така държи на
интегралната цялост на „Подир сенките на облаците“? Явно –
цялата му поезия, репрезентативно антологизирана в неговата
последна стихосбирка.
Показателно е, че след „Покаяние“ творецът създава само
две произведения – „Славата на поета“ и „Сафо“. Можем да
приемем, че експлицитната палинодия „Бежанци“ – „Покаяние“

2

Цитирано по Яворов, П. К. Събрани съчинения в пет тома.
Т. 4. София, 1979, с. 178–179.
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имплицира една друга палинодия (макропалинодия): поезията
на автора до „Покаяние“ – „Покаяние“. Макропалинодия, в която
е концентрирано същностното за Яворовата лирическа
аксиология.
Чрез обръщението към Бог „Покаяние“ придобива
значение на творба, обобщителна за нравствените търсения на
предходната Яворова поезия – тази, в която Бог е бил отречен.
Смисълът на стихотворението като равносметка на духовния път
на Яворовия лирически субект се внушава от екзистенциалната
значимост на фиксирания преход – от Неверие към Вяра в Бога.
Но вярата е мъртва без любов (1 Кор. 13:2). Вярата на Яворовия
лирически субект, чрез визиране на жестокостта на Твореца,
съдържа неговото екзистенциално-етическо (а не онтологическо)
неверие. Следователно равносметката „Покаяние“ потвърждава
идентитета на това, което тя обобщава и осмисля (а не
преосмисля) – диалектическото събитие на вяра и неверие
като същност на Яворовата поезия.
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ПОЕТИКАТА НА ДИМИТЪР БОЯДЖИЕВ

Димитър Бояджиев е писал малко, не е издаван често, не е
от най-четените български поети, не е от най-изследваните. Защо
е така, е сложен рецептивистки проблем, който няма да бъде
обект на интерпретация в настоящата статия. Не можем обаче да
не констатираме интересния факт, че няколкото проникновени,
много високи оценки на Бояджиевата поезия, направени от едни
от най-значимите ни критици, остават, така да се каже,
неподхванати и това обяснява дългия „престой“ на поета в
периферията на спектъра от автори и проблеми, изследвани от
българската литературна история. Нещо, от което тя в никакъв
случай не е спечелила. Ще цитираме най-показателните според
нас изказвания, отсенящи спецификата на естетическото
светоусещане и поетиката на Димитър Бояджиев и определящи
мястото на лириката му в развойните процеси на българската
поезия.
„Силата на неговото дарование се измерва не в шир, а в
дълбочина. От французите той бе усвоил пластичността на стиха,
нюансировката на идеята и сюгжестията на чувството. Но
неговата славянска душа изпълни безукорната форма с една
дълбока, настръхнала и непримирима изключителност, която го
доведе до самоунищожение...
Неговата поезия е поезия на най-нежния еротичен
копнеж“(Константинов 1981: 435).
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„Димитър Бояджиев (1880 – 1911) внася в българската
поезия психологическата дълбочина на елегията“ (Милев 1976:
118).
„...формата на стиха като че ли никога не е стояла за него
като самостоятелна художествена цел – тя е дори на места
нехайна и като че такава трябва да бъде, за да запази чувството,
живия си трепет. В тоя смисъл той може би е най-чистият ни
лирик. Тънкият им поетически нервозитет позволява да се
определи Димитър Бояджиев в нашата любовна лирика: със
сенсуалния си романтизъм – след Кирил Христова; с момента на
илюзия и със съдбовната значимост на любовта – преди Яворова“
(Василев 1927: 127).
„И днес, както и по-рано, в представата ни Димитър
Бояджиев остава да заема същото място – мястото на найсърдечния наш интимен лирик (к. м. – С. Ц.), мястото на оня
измежду поетите ни, който пръв е посмял тъй открито да
заговори за своите лутания, за копненията си и за страданията си,
а най-вече за любовта си“ (Шишманов 1927: 4).
Имената на Гео Милев, Владимир Василев, Димитър
Шишманов, Константин Константинов (можем да прибавим към
тях още Димо Кьорчев и Васил Пундев) ни задължават да се
опитаме да вникнем в спецификата на художествения свят, в
логиката на въздействените принципи на Бояджиевата лирика. В
нея можем да открием ред елементи на една традиционна
поетика, в естетическото преодоляване и префункционализиране
на която участва със скромното си по обем творчество и Димитър
Бояджиев. Така в „Поздрав до Беатриче“, „Tempi passati“ и „Бяла
нощ“ поетът използва лексика и художествена образност,
характерни за народнопесенното творчество. Освен това
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метрическият модел на тези стихотворения – 4-стъпен хорей, за
времето от края на XIX и началото на XX век се възприема като
органически и генетически обвързан с фолклорната силабика (и
по-специално с 8-сричника). Можем да допуснем, че при избора
на версификационна система и поетическа техника върху
Бояджиев са въздействали актуалните за времето идеи на кръга
„Мисъл“ (и най-вече на Пенчо Славейков) за необходимостта от
префункционализиране в личното творчество на фолклорна
поетика и народнопесенни мотиви.
В това отношение особено показателна е стилистиката на
„Поздрав до Беатриче“. В творбата са транспонирани елементи
на фолклорна поетика не само в сферата на епитетите и
художествената лексика („либе мило“, „поздрав с драгост“,
„бисерна сълза“, „жалба тиха“), но и в метафоричната сюжетика,
олицетворяваща света на природата:

Поздрав с драгост ти изпращат
и потоците пенливи,
и зефирите усойни,
и цветята миризливи.

Тамо вcu me още помнят!
Пойни косове нагласят
чудни песни зарад тебе
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и навредом ги разнасят.

Интересно е, че стихотворението е полуримувано (във
всяка строфа са римувани само четните стихове). Като се има
предвид, че народната поезия е по принцип безримна, можем да
определим половинчатия отказ от римуване като своеобразен
компромис между художествените конвенции на литературната
силаботоника и фолклорната силабика. Компромис, който е
естетически продуктивен генератор на напрежение, присъстващо
и в рамките на фразеологията (епитетно-инверсивната
конструкция „зефирите усойни“ обединява например едно
книжовно, присъщо на високия стил съществително – „зефири“, и
народноразговорното прилагателно „усойни“), и в контекста на
смислово-композиционното
равнище.
Специфично
е
съсъществувансто на изброените елементи на фолклорна
поетика и на откроения чрез тях „горски ореол“ на любимата с
конотациите на нейното име – Беатриче, което отвежда към
Данте, Ренесанса и най-престижния свод от ценности в историята
на европейските литератури. Симбиоза, която е в духа на
естетическата нормативност на „ментора“ Пенчо Славейков,
изискващ от младите творци да хармонират модерните
европейски идеи със зорко вникване в българската
действителност.
Безспорно синтезът между традиционно българското и
модерно (респективно универсално) европейското е често
срещан в творчеството на авторите от началото на XX век, към
които принадлежи и Димитър Бояджиев. В такъв аспект
поетиката на няколкото му близки (в различна степен) до
фолклорната поезия стихотворения е исторически актуална.
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В „С дълбока нежност“, един истински шедьовър на
интимната лирика, срещаме добре познатите от възрожденската
литература думи-аксиологеми „дом“ и (имплицитно, в модуса на
представяне на любимата) „майка“:

Като жътвар, причезнал за почивка,
достигнах морен гостолюбни праг
на твоя дом – във привечерни мрак
на скъден ден...
*…+
С приветни думи на утеха нежна
ти тихо ми душата просветли
и дълго моето лице гали
с ръка внимателна и белоснежиа...

Домът се явява знак на концепта интимно чувство, а
асоциацията с образа на майката, която съдържанието на трета и
четвърта строфа имплицитно генерира, идентифицира
духовността на любимата. Така че това, което в един предходен
период е художествено означаемо, при Димитър Бояджиев става
означаващо. Дом и майка в неговото творчество не са
означавани (символизирани) аксиологеми, които носят
обобщение за реалии и понятия, същностни за етноколектива (от
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типа на: неприкосновеността на дома като символ на родовата
чест, майката като метафоричен субституент на понятието за
родина). Те са образи, които функционират знаково-конотативно
в посока означаване и символизиране на интимния свят на
лирическия герой.
Като се имат предвид художествените стойности на
Бояджиевите стихове, неговата поезия (наред с Яворовата) може
да се смята за първо навлизане на психологията на
безсъзнателното в българската лирика. В ред творби на поета
душевният свят на Аза е представян като непознаваемост, като
енигма. Безсъзнателното е концепт на художествената интенция
в представителни за естетическия натюрел на твореца
произведения:

Незнайна тма пленила е духът –
(„Силует“)

Аз често пъти сам се не познавам,
(„Аз често пъти...“)

Смут непонятен се вгнезди в душа му,
(„Смут непонятен...“)
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Макар безнадеждна, макар безгранично далечна
у мене утеха ти дириш, о, клета жена,
но тука е тоже до ужас нощта безсърдечна –
аз тоже изкупвам, отчаян, незнайна вина.
(„Елегия“)

Вечер сред тревожна тъмнина,
иде някой страшен и огромен,
с дрезгав глас вещай злочестина.
(„Писмо“)

Ако „безсъзнателното се състои от множество временно
затъмнени мисли, впечатления, образи, които въпреки това
продължават да влияят на нашето съзнание“ (К. Г. Юнг), поезията
на Димитър Бояджиев е пропита от трагическата невъзможност
на Аза да дешифрира тъмния свят на психиката и да
неутрализира жестоката власт върху настоящето и бъдещето на
вещаещия злочестина „някой страшен и огромен“. А в изящния
сонет „Измяна“ темата за безсъзнателното определено
философизира трафаретно конкретната ситуация на изневярата.
В последния терцет тя изненадващо се префункционализира в
онтологична проблема – съотнесеността живот – смърт,
Битието като нещо по-обхватно, по-универсално и ценностно от
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живота. Раждането се интерпретира като измяна спрямо
трансцендентния свят; финалът е пределно метафизичен:

Измяна е по-мрачна мене
придала мощ да бъда твърд:
часът на моето рожденъе.

Модерен за българската поезия е отличителният за
Бояджиев активен отказ да се очертае драмата на лирическия
герой. Тя само е представена чрез спецификата на душевното
изживяване. Причините, мотивациите на това изживяване,
фиксирането на които би стеснило рецептивните възможности
разнопосочно да се декодира семантиката на текста, не са обект
на поетическо пресъздаване. Представителни за тази поетика на
неяснотата, която конституира многозначност (за улеснение:
поетика на многозначната неяснота), са произведения като
„Уморен“, „В самотия“, „Пантера“, „Смут непонятен“, „Нощем“,
„Боязън“, „Сподавен вик“, „Вечерен трепет“, „Писмо“,
„Самотност“. Можем да определим номинирането на
безсъзнателното в стиховете на твореца за основен конструкт
на поетиката на многозначната неяснота. С нея можем да
свържем и факта, че Бояджиев често използва дискурс, който се
идентифицира като безответен въпрос, въпрос, предпоставящ
сътворческата роля на читателя при превръщането посредством
рецепцията на текста в творба:
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От що е туй, мила, кажи ми!
Сърдечна ли буря сломи
душата ти млада и страстна
ил грижа те лоша гори?
(„Лицето ти...“)

О, кой създаде мойта орисия?
(„В самотия“)

Кажи, кому насъне се усмихна?
Кажи, защо ръцете си протегна
със толкоз жар и после пак притихна?
Внезапната тъга, която легна
на твоето замислено лице,
позната ли е мен? Кажи, сърце!
(„Нощен блян“)

Ужасен го слушам, Люсиен!
Но защо и твоят сладък спомен
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като ужас висне върху мен?
(„Писмо“)

В една от последните творби на поета – „Вечерен трепет“,
въпросът не е безответен, а определено риторичен.
Многозначната неяснота на драмата на лирическия субект
завършва с еднозначен въпрос:

*…+
кой ръка ще дигне,
близък и сърдечен,
да ми спре ръката?

Отговорът на този въпрос не може да бъде друг, освен:
никой.
В поезията на Бояджиев естествено се преплитат и
органически са неотделими амбивалентното светоусещане и
осъзнаването на фаталната роля на безсъзнателното, което
предопределя духовната съдба на човека и жестоко властва над
нея, оставайки неразбираемо. Амбивалентното изживяване на
любовта у Бояджиев („ласки съкровени“ и „вечната чужбина“) е
продуцирано от дълбините на безсъзнателното. Лирическият
герой се разкъсва между невъзможността да живее без любов и
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невъзможността чрез нея да постигне взаимност с другия. Или,
както пише по този повод Константин Константинов, „...всичко
извън любовта е безсмислено – а любовта е безутешна и гибелна
самотност“. В ред стихотворения любовта е едновременно утеха
и кошмар, щастие и страдание за Аза:

Не радост си вече за мене, а страшен кошмар.
И все пак не мога очите си днес да откъсна
от твоето писмо ридающе!...
(„Елегия“)

Риканье на пантера
се счува в твоя смях.
*…+
И... пак ръце протягам
към черна красота,
(„Пантера“)

*…+
така сърдечно приласкан, с прикрити вопли,
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аз тихо ще ти шъпна нейде как умира
в самотност непобедна и в злочестина
една душа съзвучно-тъжна като лира...
(„Самотност“)

*…+
Бленувам те, неизразимо драга,
на близката интимност в топлите лъчи.
*…+
И в теб ще найда вечната чужбина,
(„Утеха“)

В „Сподавен вик“ амбивалентността като светоусещане
визира не конкретно любовта, а битието като тоталност, като
онтология. Позитивните ценности са травестирани и внушението
за абсурдната двойственост на нещата ражда отчаяние и
съзнание за безсмисленост на битието, които генерират
трагизъм, по-силен от елегичните интонации, доминиращи в
интимната лирика на твореца:
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Животът – кошмар
нелеп и велик.
Еднички му чар –
сподавени вик...

През призмата на такова рецепиране на Бояджиевото
творчество и при отчитане на интровертния характер на неговия
лирически герой страданието в представителните творби на
автора се идентифицира като екзистенциално, априори присъщо
състояние на човека; част от неговото онтологично битие или поточно – същност на неговото онтологично битие. Например във
„В самотия“ (публикувано в сп. „Летописи“ през 1901 г.)
страданието на Аза е абсолютно независимо от социалните му
еквиваленти, от вписването му в контекста на обществото:

Във мрачна и незнайна пустотия,
далеко от „световните борби“
аз лесно бих избегнал може би –
но, Боже, де от себе да се скрия?!

В произведения като „Сподавен вик“ и „Прошка“
страданието се внушава като съдба на човека, а приетото с
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достойнство страдание, „преодоляното“ с мълчание страдание,
се извежда като ценностна идентификация на Аза:

Страдай – мълчи! Ей смисла лих
на непосилна орисия.
(„Прошка“)

В по-различен, „оптимистично“ пенчославейковски ракурс
присъства темата за страданието в стихотворението „Покой“,
принадлежащо, както и „Прошка“, към ранното творчество на
Бояджиев – периода 1901 – 1903 г. Чрез финала на творбата
страданието е утвърдено като същност и смисъл на живота. За
разлика от „Прошка“ и „Сподавен вик“, където ценностно е
страданието, приемането на страданието, в „Покой“ ценност е
страданието само по себе си; страданието, възприемано не като
неизбежност, а като необходимост, като потребност:

И шепна – Нек душа е изнурена,
о, нека чак до гроб да ме боли
от зли терзанья и вълненъя страстни!
Да си проклинам участта, е грях –
че дивно е сред тях живот да гасне,
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да се топи като снежинка в тях.

Безспорно тази трактовка отвежда към идеите в „Света
като воля и представа“ на Шопенхауер и естетизацията на
страданието като същност на творческата индивидуалност у
възпитания в традициите на немската философия на XIX век
Пенчо Славейков:

Не! не! Живее всемогъщий дух –
а с него аз в изкуството живея...
В страданьето е негова живот!
И само в него ази ще намеря
за нови чувства нови звукове –
изкуството чрез тях да обновя...
(П. П. Славейков – „Cis moll“)

В „Покой“ на Димитър Бояджиев обаче аксиологизацията
на страданието не се отнася конкретно до човека на изкуството в
духа на Шопенхауеровото „този, у когото живее геният, страда
най-много“; страданието не е видяно като смисъл и
необходимост специално за творческия живот в тесния смисъл на
думата (на живота, посветен на изкуството), а е внушено като
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психическа универсалия, валидна за субективност, асоциираща
се в своята обобщеност с човека изобщо, с всечовека.
Ако индивидуализмът е утвърден в българската литература
като естетическа доктрина от критическите и поетическите
текстове на Пенчо Славейков, то идентифицирането му като
битийна позиция на Аза, като лирическо светоусещане се
осъществява за първи път в творчеството на Кирил Христов,
Димитър Бояджиев, П. К. Яворов (естествено с различни акценти
и по различен начин). Философските параметри на Бояджиевата
идентификация на индивидуализма я детерминират като
исторически по-ценностна от Кирил-Христовата и хронологически
предхождаща чрез някои свои аспекти Яворовата.
В „Аз често пъти...“ Битието сред другите, Битието с другите
е детерминанта на субективния свят на лирическия герой. В този
смисъл стихотворението, поместено във Величковото списание
„Летописи“ (1901), е изцяло в ракурса на психологическите
мотиви, интерпретирани от авторите, принадлежащи към
Вазово-Величковия литературен кръг. Преходът към „Октави“
(публикувано през същата година и в същото списание) е
показателен. В „Октави“ лирическият Aз се идентифицира като
самоценен. Налице е преход както в творчеството на Бояджиев,
така и в развоя на българската лирика от екстравертен към
интровертен психологически тип лирически герой. Едва след
неговото осъществяване, постигнато изцяло у Яворов и
символистите, двата вида дискурс могат по-нататък равностойно
да съсъществуват и се взаимопреливат.
Интересен
е
финалът
на
„Октави“,
в който
индивидуализмът не функционира като естетическа програма
(както е при Пенчо Славейков и дори в „Песен на песента ми“ на
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Яворов), а като лирически тезис, конституиращ самоличността на
Аза в неговата съкровеност:

Но що от туй? О, нек е всичко жалко
във тоз живот нерадостен и клет! –
Аз пак ще найда нейде кътче малко
за мойто щастие – и собствен свет
ще си създам от бленове лазурни –
и ще живея там честит, засмян,
кат на цъфтящо островче сред бурний,
от векове бушуващ океан!

Емблематично за драмата на модерното индивидуално
съзнание е едно посмъртно отпечатано произведение на твореца
(чак през 1922 г. в „Български поети. Антология“, редактор Хр.
Цанков) – „Марсилия“, което при по-добра издателска съдба би
могло да конкурира славата на Лилиевата поема „Градът“, за
която Иван Радославов пише, че „откри „градът“ в нашата лирика
и поезия, градът с неговата стихия, тревоги и страсти“.
Градът в творбата на Бояджиев се явява топос на тоталната
и екзистенциалната алиенация на Аза от другите, от Битието като
време и пространство, където се срещат индивидуални човешки
битиета. Стихотворението репрезентира самотата, отчуждението
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от света на другите като ирационално, изконно заложени
психически състояния на лирическия герой. Урбанизираният
социум е само техен провокатор, не генератор. Показателни са
десоциализиращите, трансцендиращите социума (посредством
темпоралния екскурс, отричащ възможността човешкото
общество да се променя в морално-ценностно отношение)
четири начални стиха на втора строфа:

Където да погледна – виждах мъка и разврат.
Земята тук са някога тъпкали финикийци.
Години хиляди са минали – и тоя град
до днес е пълен още със търговци и убийци!

Градът е топос на порока („страшен град – на всичките
пороци друм“), възприятието му като форма и символ на Битието
продуцира съзнание за безсмисленост на живота:

*…+
Животът ми се струваше тогаз почти като порок,
а моята душа така нелепо безполезна,
че мисълта за смърт ме блазнеше кат блян висок.
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Но градът не е само символно пространство на отсъствието на
мутуалност,
обезсмислящо
екзистирането
на
Аза.
Трансцендентният ракурс на поетическия смисъл действително
генерира съзнание за безсмисленост на Битието (особено силно
подчертано в четвърта и пета строфа). Но на това съзнание
поантно в последната, шеста, строфа се противопоставя
аксиологическата стойност на простите (и вечни) житейски
радости:

*…+
Когато пък се виждах морен и унил,
доволно бе ми мен усмивка някоя далечна,
или дори случаен дъх на росен карамфил.

Така творбата внушава трагическата двойственост на един
представителен за модерното интелектуално съзнание
лирически субект, разпъван на кръст между самотата и
непримиримостта с нея, между алиенираността и копнежа за
съпричастност с Другия, между съзнанието за онтологична
безсмисленост на Битието и бунта срещу същото това съзнание.
Последният проблем, който ще засегнем в нашата статия, е
въпросът за еротиката в поезията на Димитър Бояджиев.
Владимир Василев пише, че чувствеността в творбите на поета не
смущава, че дори е невинна. Обяснението той търси в „нежността
и копнежа на една тънко поетическа душа“. Според големия
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критик: „...там, дето една романтическа душа става арена на ярки
чувствени въжделения, и самата телесност е естетически
приемлива, защото изчезва в интимността, която я одухотворява,
и във фантазията, която има силата да я превърне в мечта.
Отношението към жената по тоя начин у Д. Бояджиев покрива
своята жизнена искреност: и най-първичният импулс трепти на
жиците на чиста ефирност“.
Показателен пример за духовния характер на еротичния
копнеж в лириката на Димитър Бояджиев е едно сравнение,
което имплицира първичността на абстрактното пред
конкретното в светогледната система на твореца:

Приведен, слушам те – и като нежен чар
дъхът на твойто сладко тяло ме опива.
(„Самотност“)

Според логиката на сравнението, подлогът е по-малко
известното, което се обяснява чрез по-добре познатото
(термина). Когато в структурата на сравнението присъства
отношението конкретно – абстрактно, обичайният модел е:
подлог (абстрактно понятие) – термин (конкретно явление). В
случая поетът „обръща“ стандартната схема: конкретното („дъхът
на твойто сладко тяло“) е подлог, а абстрактното („нежен чар“) е
термин в това чудесно художествено сравнение.
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Най-често одухотворяването на телесното в поезията на
Бояджиев се осъществява посредством означаване на плътското
желание и соматичните реалии с художествени знаци, имащи
сакрален концепт или продуциращи „високи“ митологични
конотации:

*…+
А моите прегръдки са свети,
а моята нощ е зора!
*…+
Снага сладострастно извита
прекършвай! Бъди милосърд!
*…+
Колко чист, нектар, Мургашка,
аз ту трепетен, ту тих,
от рубиновата чашка
на устата твои пих...
(„Tempi passati“)

Аз мисля, чу русалка някаква почива
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в коприната на твоя розов пеньоар.
(„Самотност“)

С дълбока нежност стискам ти ръцете,
целувам пръстите ти – и не знам
дали е диган от земята храм,
където тъй да любят боговете –
тъй както аз те любя, о, жена,
сияние във мойта тъмнина.
(„С дълбока нежност...“)

Наблюденията, които направихме върху естетическите
идеи и поетико-логическите принципи на Бояджиевата лирика
(при цялата им количествена и концептуална недостатъчност и
известна фрагментарност), ни дават основания да мислим, че
нашето литературознание има сериозен дълг към творчеството
на един от най-оригиналните и големи поети на България.
Петдесетината му стихотворения ярко се вписват в междата,
където се преливат нормите на традицията, идваща от XIX век, и
инвенциите на модерната лирика, настъпващи с трагичните
акорди на XX век.
Във в. „Българан“ (г. 2, бр. 80 от 11 декември 1905 г.)
Димитър Бояджиев е публикувал стихотворния цикъл „Акорди“.
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Последната творба от него може да се чете и като укор към
естетическата чувствителност на нас, потомците, на които
творецът е завещал своята „надежда сетня под небето“:

Акордите на мойта сетня песен
унисат ме кат блян за светли дни
и знаят само горки младини
със колко сълзи всеки стих е смесен.

И сякаш туй е химн на битието,
и в тъжните се взирам стихове,
като баща в болнави синове,
като надежда сетия под небето.
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ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ – ПОЕТИКА НА СЪДБАТА

Още в предговора на първото издание на Дебеляновите
стихотворения (1920 г.) Константин Константинов акцентира
върху значението на понятието „съдба“1 за вникване както в
драматичното битие на човека Дебелянов, така и в същността на
неговия художествен свят. „Съдба“ и контекстуално синонимните
понятия „орис“, „орисия“ се явяват с кодови функции в този
критически текст. Показателен е неговият завършек: „Но все пак,
той чувствуваше, че Съдбата не сразява покорните и
нищожните и се гордееше с това. И като върховен израз на
това спокойно съзнание, той написа своето най-интимно
стихотворение – На злото в безумния бързей – дето в три
куплета трепти най-вярната преценка на неговия живот и
поезия“. (Констонтинов 1920: 15 )
Разбира се, че думите „най-интимно стихотворение“ не
носят сериозността на литературоведска оценка, но с цялата си
относителност на критико-есеистично твърдение на един
духовно конгениален приятел (а и заради това) те са добра
основа да разгърнем изследователския си подход от „На злото в

Думата „съдба“ се използва и за означаване на съдържанието на
индивидуалния живот (като негова оценка/равносметка), и за
визиране на трансцендентната сила (персонифицирана или не),
която го предопределя. Текстът се стреми да се съобразява с
двузначността на понятието и с контекстуалните доминации на
някое от значенията.
1
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безумния бързей“ като начална точка. Текстът е пронизан от
специфично Дебеляновото противоречие между настояща и
мечтана действителност. Първата и третата строфа „затварят“
художествения смисъл между страданието на Аза („На злото в
безумния бързей“) и копнежа за освобождаване от „ледната
мъгла“ на реалността. Освен това тези строфи „затварят“ в
художествения смисъл на творбата и екзистенциалната драма на
Аза (втора строфа) – трепета пред невъзможността да се разбере
смисълът на собственото битие и битието изобщо. Ако чрез една
ярка символна метафорика първа строфа представя страданието
като Съдба на Аза, то втора строфа интровертизира тази съдба,
внушава нейната екзистенциална трагичност посредством
познанието на Аза, че надличностната предопределеност на
личностната съдба е непознаваема. Това познание е
разбиране, че не можеш да разбереш смисъла на своята съдба.
Това разбиране-неразбиране е страдание, родено от
невъзможността да се открие неговата причина. Такива са
смисловите импликации на художествените знаци на втора
строфа, които темпорално тотализират трагизма на Аза,
помествайки елегичността на чувството и безсилието на мисълта
в миналото, настоящето и бъдещето:

Напред ли, назад ли се вгледам,
не виждам, не помня, не знам,
и в немощ пред смисъл неведом,
взор склопвам покрусен и ням.
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Четена като цялостен текст, поезията на Дебелянов
постоянно гравитира около тази „немощ пред смисъл неведом“ и
черпи своята художествена „мощ“ от начините, чрез които
лирическият Аз к противостои. Разнообразните превъплъщения
на съдбата (вариативността в концептирането на нейния образ)
са важен източник на художественото богатство и философската
дълбочина на Дебеляновата поезия.
В произведенията на поета доминира представата, че
съдбата е битие-страдание, предопределено от външна, жестока
и безлична сила. Тази сила се назовава с различни думи –
„грижа“ („Грижа“), „незнайна власт“ („Под сурдинка“ II), „неведа
черна“ („Слънчогледи“), „смисъл неведом“ („На злото...“).
Дълбокото изживяване на съдбата като непроменима,
категорично предопределена, фактически снема пред Аза
дилемата да се примири със или да се бори срещу съдбата.
Текстовете съсредоточават смисловата си енергия в самото
изживяване на съдбата и в обагрените от страстите на
страданието размисли за казуалността на съдбата. Патосът на
тези
размисли
изразява
съкровено-вътрешната,
екзистенциалната Аз-съпротива на съдбата.
В това отношение особено важен е цикълът „Под
сурдинка“. В него Азът „гледа“ на съдбата отвън, постфактум:
животът е протекъл и е добил своята съдбовна завършеност.
Това антиципира още паратекстът – мотото от А. Блок:

... и стало беспощадно ясно:
жизнь прошумела и ушла.
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Творбата е един неосъществен диалог между Аза и
неговата Съдба. Неосъществимостта е плод на невъзможността
да се реализира Разбиране между адресанта и адресата. Съдбата
е безлична трансцендентна сила: „бог злопаметен злорад“,
„незнайна власт“, „нечий глас“. Тя не е абсолютна
предопределеност, а текст, зададен на Аза. Текст, който той
трябва да прочете и разчете, да разтълкува – правилно или
неправилно. Адекватното дешифриране на съдбата-текст е
осмисляне и изпълване на Аз-битието като Битие-щастие,
неадекватното – осмисляне-обезсмисляне и изпразване на Азбитието като Битие-страдание. Произведението представя
трагедията на Аза – трагедията на неправилно разчетения
текст-съдба. Своето битие-страдание Азът изживява като плод
на неспособността си правилно да изтълкува знаците на Съдбата.
В контекста на екзистенциалната си рефлексивност Азът назовава
тази неспособност „неповолен грях“. Драмата на Аза има
външно-семиотически и дълбинен, етико-метафизически
характер. От една страна, тя е драма на пропуснатата възможност
да се изживее битието в неговата пълнота, а от друга –
парадоксално изпълване на битието чрез разкаянието и срама от
неизпълването му:

Пристъпят мълком сенки строги
и с тях пристъпя странно сам
часът на черните итоги –
на разкаяние и срам.
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Фактически „Под сурдинка“ концептира съдбата като избор
на човека. Елегичното звучене е резултат от внушението, че
свободата на избора не гарантира неговата правилност. И това
полага върху опозицията Човек – Съдба конотациите на една
трагическа игра. Дебеляновият лирически Аз назовава
неосъществения правилен избор (неузнат и след установяването
на неговата неосъщественост) Живот, а осъществения
неправилен избор – Смърт:

Та днес, пред самата провала,
да разумееш с горка жал,
че аз в Живота съм те звала,
а ти си сам Смъртта избрал...

„Спасение“ от оковите на избраната, макар и нежелана
съдба, Азът постига в един друг избор – избора на смъртта
(символно назована в творбата Царица):

Царице, спрях до твойте кули –
прати ми в презнощ вихрен стон,
като бледен лист да ме отбрули
от моя обезлистен клон.

136

Финалът на „Под сурдинка“ съдържа една специфична за
символизма художествена многозначност, отправена в две
противоположни посоки. Обезлистянето на клона-съдба може да
се тълкува и като завършване, „изпълване“ на съдбатастрадание, и като изтръгване от нейните жестоки ръце.
Обръщението към смъртта едновременно е последна крачка в
пространството на субективно избраната, но обективно
непроменима след акта на избора съдба и излизане от нейната
субективна ограниченост и непълнота – влизане в пределите на
Небитието (или Инобитието). Защото, ако Смъртта като Другост
репрезентира пълнотата на битието като цяло, то Съдбата,
обратно, символизира непълнотата на човешкото битие(Стрелков
1994: 35).
В „Под сурдинка“ съдбата не е изцяло ситуирана извън Аза,
който има, макар и ограничена, свобода да прави съдбата си.
Ограничеността на тази съдба се състои в това, че
възможностите, между които лирическият субект избира своето
битие, не се създават от него. Те са му зададени от една
непознаваема, трансцендентно безлична сила. Веднъж направил
своя избор, Азът не може да го коригира, – изборът става съдба.
Причината к е едновременно вън от и вътре в лирическия
субект, т.е. съдбата е колкото трансцендентно спрямо Аза битие,
толкова и битие, родено от волята на Аза. Тя е трансценденция и
иманентност, двуположена е (вън от и вътре в субекта),
двойствена е. Същността на тази двойствена съдба е
непостижима за лирическия човек на „Под сурдинка“.
Драматичното изживяване на непостижимостта на съдбата (само
по себе си също съдба) е смислово концентрирано в понятията
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„незнайна власт“ и „неповолен грях“ (II част),
идентифицират светоусещането и себеусещането на Аза.

които

За разлика от „Под сурдинка“, „През векове“ полага
съдбата (силата, предопределяща индивидуалното битие на Аза)
изцяло вън от Аза – в проклятието на Първородния грях.
Лирическият субект на „През векове“ знае причината на съдбата
си и това поражда примирено-трагическото звучене на
стихотворението. Не така звучат „Миг“ и „Слънчогледи“ – творби,
в които бушува патосът на незнанието: Азът страда от самото
страдание и от невъзможността да разбере причината на това
страдание.
Очевидно е, че страданието е основен патос в
проблематизирането на съдбата в творчеството на Димчо
Дебелянов до войните. Независимо дали съдбата на Аза е плод
на неговата воля („Под сурдинка“, „Победен“), или причината к е
изцяло външна, трансцендентна („Миг“, „Слънчогледи“),
екзистенциалното битие на лирическия субект се идентифицира
като страдание. Страдание, което пронизва както познанието на
каузалността на съдбата („През векове“), така и агностичната
безпомощност пред нея („На злото...“, „Миг“, „Слънчогледи“).
Страданието всепрониква и произведения, които пряко не
проблематизират концепта „съдба“, но съдържат усещането за
съдбовност на битието като важна своя интенция: „Да се
завърнеш в бащината къща“, „Аз искам да те помня все така“,
„Легенда за разблудната царкиня“...
Победата над съдбата-страдание идва с шестте фронтови
стихотворения на поета. В тях Азът „се разширява“ чрез
анонимизиране сред другите. Предчувствието за предначертана
смърт е налице, но не се изживява трагично, защото черният
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жъртвен кръст е „върху хиледи чела“. Споделена със съдбите на
Другите, своята съдба престава да е бреме и проклятие.
Съпричастността с Другите пред лицето на Смъртта преодолява
страданието и го превръща в прозрение. Под властта на съдбата
остава само битието на Аза във времето. Извън властта на
съдбата е другият живот на Аза – живот, прозрян чрез срещата
със Смъртта и минаващ отвъд нея. Дълбоко личното,
екзистенциалното изживяване на смъртта освобождава Аза от
съдбата, защото отвъд линията на смъртта властта на съдбата не
съществува. Лирическият субект изчувствува и осъзнава своята
Вечност – чрез разтваряне в пияното от „несдръжната си мощ“
войнишко море („Прииждат, връщат се...“) и посредством
сливане със земните недра („Тиха победа“). Смъртта се разкрива
пред Аза не като абсолютен край, а като завръщане в
трансцендентната Родина. Визията на смъртта-завръщане обаче
не обезсмисля битието във Времето. Екзистенциално разширен
чрез съпричастността с Другите и Вечността, Дебеляновият
лирически Аз изживява бренната си суета в непостижима за
„довоенния му ипостас“ пълнота. През призмата на вечността
битието във времето става съвсем друга съдба за Аза – съдба,
идваща отвън, независима от волята му, но реална само в
неговото (на Аза) изживяване, т.е. едновременно властваща над
Аза и владяна от Аза. Войната открива на лирическия субект
Вечността, а Вечността му преоткрива Времето:

Ноще, тъй светло примирен,
аз гледам звездния покров
и тихом се струи над мен
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и крепне земната любов.
(„Тиха победа“)

Проникнал във вечния смисъл на временните неща,
прозрял вечността на временното, лирическият субект може:
- Едновременно да е слят с другите по повелята на
патриотичния дълг и да е напълно обособен от тях, без тази
двойственост да е противоречие („Прииждат, връщат се...“).
- Да е изгнаник „из света“ и намерил „своя роден бряг“
войн на съдбата („Тиха победа“).
- Да изживява смъртта в името на Отечеството и като
„усмихната мечта“ („Тиха победа“), и като „утеха“ („Сиротна
песен“).
- Да изживява битието не само в редуването, а и в
неотделимостта на радостта и тъгата („и сля се радост и тъга“ –
„Тиха победа“).
Да
превърне
самотата-страдание
в
самотасамодостатъчност, спокойно примирение със съдбата и
освобождение от нейната власт („богатствата ми са у мене“ –
„Сиротна песен“).

Общувайки със съдбата си, човек винаги я възприема
като финално битие – живот с определено съдържание,
имащ начало и край. Животът придобива съдбовност при
представата за смъртта като негов край. (Сахно 1994: 244)
Дебелянов и неговият лирически Аз минават отвъд
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автентичната представа за смъртта – те се срещат с Нея.
Смъртта в довоенната лирика на поета е зована („Под
сурдинка“, „Слънчогледи“), а във фронтовите творби е
видяна и прозряна. Срещата със смъртта не развихря бурята
на екзистенциалното страдание, бушуваща в довоенните
творби на Дебелянов, а я укротява, защото тази среща
свързва личната съдба на Аза със съдбата-трансценденция
не по линията следствие – причина, а по линията дете –
майка (а това е една съкровена, а не „формална“,
рационално-логическа линия):
Венци от слънчеви цветя
в долини слънчеви плете
и в кротък унес чака тя,
да дойде нейното дете.
(„Тиха победа“)

Откривайки
иманентната
съпричастност
между
личностната съдба и съдбата-трансценденция, обективирайки
субективността си, Дебеляновият лирически Аз се обръща към
себе си като към субстанциално битие и узнава своята цялостност
като актуална безкрайност.
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БЪЛГАРСКИ БАЛАДИ“ НА ТЕОДОР ТРАЯНОВ –
МЕСИАНИСТИЧНА ПОЕТИЗАЦИЯ НА ИСТОРИЯТА И
НАРОДНАТА СЪДБА

Месианизмът като идея за спасително-изкупителната мисия
на българите в историята на света, като утвърждаване на
българската богоизбраност няма в литературата по-категорично и
концептуално проявление от книгата „Български балади“ на Теодор
Траянов. Чрез нея поетът „се отнася към големите исторически
събития на нашия народ вече като част от неговия вътрешен живот,
като негова духовна плът. Всичко, което засяга съдбата на
българския народ, става негова собствена съдба“(Илиев 1983:
128).
Поетиката на Траяновия месианизъм е изключително
интересна и заради факта, че авторът често е определян като
„богоборец“. Своеобразието (а ние бихме добавили – и
условността) на това богоборчество многократно е коментирано и
изяснявано от критиката и литературната наука. Още Людмил
Стоянов, на когото е посветено първото издание на „Български
балади“ (1921), пише по повод на финалните стихове на „Молитва
на пророка“: „Така Богоборството свършва с Богосиновство – и
живота на поета става път на някаква предопределена, свещена и
висока мисия...“(Стоянов 1996: 247 )
В една, излязла приживе на Траянов, книга за него Моис
Бенароя стига до проницателно разбиране на същността на
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поетовото богоборчество: „Богоборчеството на сатаната не е това на
мощните духове на човечеството. Докато едното изхожда от
стремежа за първенство чрез издигане земното начало като
безкраен смисъл, другото изхожда от стремежа за
възстановяване Царството небесно и за чадата на Адама,
изгонени от Рая. Богоборчеството на всички мощни духове –
включително и на нашия поет – в действителност е борба против
промъкналото се зло в живота на човека и борба за съживяване на
богоподобния човек. Устремът към повече от богоподобен – към
богоравен – трябва да се схваща в смисъл на устрем за създаване,
осъществяване на такова добро, каквото „сам Бог знае да
създава“(Бенароя 1926: 37)
Вярно е, че стихотворенията съдържат образи, излъчващи
езическа атмосфера, но те са подчинени на поетизацията на едно
християнско по същност светоусещане. Показателна е и
актуализацията на различни жанрови интенции, означени в
заглавията на ред творби: молитва, видение, химн, заклинание,
псалом. Молитвата и заклинанието са едновременно сходни и
антиподни като словесни медиатори между човека и
трансцендентното. Заклинанието е присъщо на магическата,
езическата, религиозност. То е опит чрез тайнствените сили на
словото да се принудят висшите сили, божествата, да изпълнят
определено желание. Молитвата е същностен акт на
религиозната идентификация на вярващия. За християнството тя
е толкова неотделима от вярата, че е наричана въздух или
дихание на Църквата. В молитвата човек осъзнава своята
ограниченост и моли Бог за помощ. В „Български балади“
съвместяването и преплитането на молитвена и заклинателна
жестовост не обединяват и не равнопоставят поетизацията на
християнски и езически религиозни начала. Езическото е
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разпознато в художествения свят на творбите като наследен от
далечното време на праотците психологически субстрат,
органически влязъл в християнската духовност на българина, и
един от идентификаторите на нейната месианистична
изключителност. Подчинеността на заклинателно-езическото на
молитвено-химническото християнско начало се подчертава и от
кореспонденциите по линия паратекст – текст в творби като
„Заклинание на духа“ и „Заклинание на словото“.
В „Български балади“ определено заслужава интерес
моделът, по който символите изграждат месианистичните послания
на творбите. Траяновият месианизъм заслужава едно
задълбочено вникване-разбиране-тълкуване, защото той не само
патетично обявява българската богоизбраност. Той е и мистична
лирико-драматична съпричастност с България, поетическа
философия на нейната История, идея за нейната Съдба. Ако
приемем, че „българската историософия се появява
изключително през епохи на робство и е знак за неговия
неизбежен край“, книгата на Траянов, като поетическа
историософия, не е изключение. Нейните стихове означават
националните погроми със символиката на робската нощ и наред
с това са пропити от вярата в бъдещите победи и в бъдещото
освобождение.
Бог, Господ, България, родина, народ, съдба, провидение,
промисъл, орис, история са основните концепти на „Български
балади“. Чрез тяхното символно функционализиране стихосбирката
създава своите месианистични интенции. Тези концепти са обект на
нашата интерпретация. Преди да пристъпим към нея,
необходимо е обаче да направим някои уточнения.
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Приживе на Траянов „Български балади“ има две издания –
през 1921 г. и 1941 г. На пръв поглед разликата между двете
издания е огромна: първото съдържа 16 творби, второто – 28;
първото се състои от встъпителна творба („Пророк“) и два цикъла
– „Опустошение“ (7 стихотворения) и „Заклинания“ (8), а второто
е структурирано от девет триптиха – „Пророк“, „Сърцето на едни
народ“, „Опустошение“, „Български видения“, „Неумираща земя“,
„Български заклинания“, „Мечът на херувима“, „Българският ден“,
„Слънцелики синове“. И двете издания имат въвеждаща творба,
която е своеобразен „моноцикъл“. В „Български балади“ (1921)
това е „Пророк“ (на отделна страница, преди стихотворението
заглавието е „дублирано“ с по-едър, „циклоозначаващ“ шрифт), а
в „Български балади“ (1941) – „Песента на трите морета“ е с
красноречиво метазаглавие – „Посвещение“. Има промени в
редица от повтарящите се в двете издания текстове, а към някои
като „Българска песен“ и „Заклинание на земята“, са добавени
цели строфи. Променени са заглавията на някои творби: „Молитва“ –
„Молитва на пророка“, „Майка“ – „Балада на майката“, „Родния
лес“ – „Българският лес“. Мажорно-одаичните интонации на
второто издание са определено по-силни – то излиза в дните на
еуфорична радост от националното обединение през 1941 г.
(оказало се твърде кратковременно). Първото издание е с
посвещение на Людмил Стоянов, а второто – на покойния брат на
поета, „юначния майор Асен Траянов“. Второто, за разлика от
първото, има подзаглавие. „Български балади“ (1921) е
замислена като абсолютно самостойна книга, а „Български
балади“ (1941) е книга първа на „Земя и дух“, поредица, която е
предвиждала включването на съществено преработените
стихосбирки „Песен на песните“ и „Романтически песни“ и е
останала неосъществена.
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Сравненията могат да бъдат продължени, могат и детайлно
да се анализират. Но и от приведените съпоставки е ясно, че
формално-съдържателните различия между двете издания са
твърде значими. Дали това ни дава основание да говорим
фактически за две отделни книги (разбира се, не става дума за
книгата като книжно тяло)? Определено – не. Заглавието на
книгата остава непроменено. По-важно е обаче, че като ценностно
послание, като смисъл, двете издания са варианти на една и съща
книга. Второто издание действително много по-акцентно
изразява вярата в светлото българско бъдеще, но тя достатъчно
категорично присъства и в по-елегичното първо издание.
Отликите са количествени; същността на „Български балади“ е
идентична в 1921 г. и 1941 г. Едно сравнение между двата варианта
на „Българска песен“ ясно показва това.
Съпоставката между двете издания предизвиква и въпроса:
към коя литературна епоха трябва да отнесем „Български балади“
– към 20-те или 40-те години на ХХ век? Аксиологическите
измерения и поетиката на изданието от 1941 г. не могат да се
впишат в литературната атмосфера на 40-те години. Книгата
органически принадлежи на времето след Първата световна
война, време на духовните катаклизми, изживени и преодолени
от българската художествена словесност по повод на Ньойския
политически крах на възрожденските национални идеали. Всичко,
което Траянов пише през третото и четвъртото десетилетие на
творческия си път, носи знаците и духа на първите две. Една
литературна историософия, която не приема формалнофактологическите и хронологическите критерии на оценка и
класификация на художествените произведения, трябва да включи
„Български балади“ (1941) към литературата на 20-те години,
когато излиза първото издание на книгата. Абсолютно
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правомерно е и книгата да се обвърже с историософските интенции,
присъщи на литературата до Първата световна война.
Целенасоченото историософско функционализиране на религиозните
кодове дава достатъчно основания за това. Не бива да се
забравя, че пет от творбите Траянов създава през 1913 г.1, а
останалите единадесет, които включва в изданието от 1921 г., са
писани през 1918 г.
Второто издание на книгата е естетически анахронизъм на
своето време, но то носи като поетическа историософия
надвременни ценности, които дългогодишното к идеологическо
изгнание2 не успява да обрече на забрава. Тези ценности, родени
във визията на българската народна Съдба чрез вникване в
Историята и вярата в Бог, заслужават да бъдат задълбочено
изследвани и заради нещо, което вече отбелязахме, а сега ще
подчертаем: „Български балади“ (1941) е книга, органически
свързана с духовната атмосфера на времето от Високото
възраждане
до
Ньойския
крах.
Време,
в
което
националноосвободителният
и
„производният“
му
националнообединителен идеал създават в българската
литература
митологичните
образи
на
националното
историческо битие. „Български балади“ (1921) е поетически
отказ да се приеме краят на това, заредено с патриотична вяра
в щастливата българската съдба, време, а „Български балади“

Тези пет творби са: „Тайната на Струма“, „Родния лес“ (в
изданието от 1941 г. – „Българският лес“), „Смърт в равнините“,
„Последни слова“ и „Българска песен“.
2
Третото издание на книгата възпроизвежда второто и излиза чак
през 1995 г.
1
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(1941) е поетическа илюзия за неговото фениксно завръщане, за
неговата осъщественост.
Талантът на Траянов, мистичната съпричастност с
националната менталност, способността чрез поетизиране на
историята тя да се превъзмогне като фактичност и конкретика, да
се постигне нейната надисторическа същност, предопределят
достойното място на книгата в пантеона на българската литература
и я „спасяват“ от възможността да бъде цитирана като пародийно
звучащ анахронизъм. Нещо, което се оказва съдба например за
творчеството на Любомир Бобевски от началото на 40-те години
на ХХ век.
* * *
Родината се превръща в една от основните аксиологеми на
символистическата поезия по време и непосредствено след
загубените националнообединителни войни. Потресът от жестоката
историческа реалност е безспорен фактор за актуалността на
темата. Но дали това е „връщане към земята и земното“? С оглед
на определени текстове имаме основание да говорим за точно
обратното – за превъзмогване на земното, ако го разглеждаме
като синоним на реално-историческото. При всички случаи
проблемът е по-сложен и е свързан не (или не само) с
преодоляване на символистическата естетика и поетика, а и с
разгръщането
на
иманентни
символистически
смислоизграждащи модели.
За символистите Родината е трансцендентност или образпроекция на трансцендентността. Моделът на съотнасянеотъждествяване с Божественото е имплициран в образа на
Свещената Родина и Богоизбрания народ. Вертикалният модел на
149

символизма, неговата визия на Абсолютното, предпоставя логиката
– всяка крайност преминава в своята противоположност.
Крайният
символистически
индивидуализъм
води
до
деперсонализация, до сливане с Идеалното битие. Един от
вариантите на този преход е отъждествяването на битието на
лирическия субект със сакрализираното историческо битие на
етноса. Така е у редица поети символисти – Емануил Попдимитров
(„Родина“), Димитър Подвързачов („На моя син“), Николай
Лилиев (в цикъла „Към родината“ и поемата „Родина“), Людмил
Стоянов („Родина“). Ще отделим няколко реда на последната
творба, защото на Людмил Стоянов е посветено първото издание на
„Български балади“ и с цитиране на последните две строфи на
„Родина“ завършва послесловът на Траянов.
В стихотворението на Людмил Стоянов образът на Родината
се ситуира в изживяването на Аза, подобно на неумолимия и
енигматичен за света на човешкото Бог от „Книга на Иова“, който
иска да бъде „приеман и възлюбван и в своята всескритост“.
Лирическата сюжетика е концептирана по модела на библейския
разказ – Азът не проклина жестоката към него Родина, а полага
нейния образ-талисман в сърцето си „до Бога“. В последната
строфа, чрез перифраза на една перифразирана от Димо Кьорчев
мисъл на Тургеневия Рудин, Родината имплицитно е отъждествена с
Бога. Самотата, така
присъща на лирическия субект на
символизма, е основен патос на творбата. Патос, който преодолява
иманентната си неудовлетвореност и недостатъчност в движението
от самота в Родината към самота с Родината:

Ти бе жестока, бе всесилна,
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*…+
Ти не изми горящи рани,
*…+
Но ти, уви! – палач спокоен! –
Сред път остави ме самин.
*…+
Ти шествуваше властна, строга,
По своя път богоизбран,
Но тук, в сърцето си, до Бога,
Аз пазя твоя талисман.

Из него светла обич блика,
Звено свещено между нас:
Без мене ти си пак велика,
Ала без теб – какво съм аз?

Безспорно най-ярко България и българите са сакрализирани
от Траяновата поезия. В „Български балади“ Аз-изказът не
доминира, защото е потискан от фреквентността на ти-, той-, ние,
вие-формите.
Лирическото
говорене
придобива
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универсалистични и мистични измерения чрез реторичността на
пророчеството и заклинанието („Пророк“, „Молитва на пророка“,
„Видение на пророка“3, „Заклинание на земята“, „Заклинание на
духа“, „Заклинание на словото“). Индивидуалността постига
своята ценност в съпричастността с Родината и с надвременната
цялост на народа („Народът е вечен в това, що твори! –
„Заклинание на земята“).
Идентифициращи в „Regina mortua“ и „Химни и балади“
изключителността на Аза, единичността и духовността в „Български
балади“ специфизират Родината и народа посредством идеята за
тяхната богоизбраност. Чрез сливането на минало, сегашно и
бъдеще време стиховете на Траянов функционализират
историческото настояще като проекция на вечността. С величието
на миналото се означава светлото бъдеще и така не само се
превъзмогва трагизмът на настоящето, но и самите поражения се
внушават като изкупление на бъдещи победи. Траяновите творби
целенасочено структурират образа на богоизбрания български
народ по аналогия със Спасителя Христос. Народът се
идентифицира посредством страданието и героиката, а в
контекста на „Български балади“ тези измерения на
екзистенциалното историческо битие отвеждат към архетипа на
Сина Божий, защото и двете са надмогване на злото, смъртта и
времето. Страданието алюзивно се обвързва-отъждествява с
изкупителното Първо пришествие, а героиката – с
апокалиптичното Второ пришествие на Христос.

Фигурата на пророка е централна за Триптих първи – „Пророк“,
който включва: „Пророк“, „Молитва на пророка“, „Видение на
пророка“.
3
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Имаме всички основания да определим интенциите на
„Български балади“ за национал-месианистични. Като такива те
се легитимират както чрез прякото сакрализиране в
максималистичен аспект на род и родина („най-слънцеликата
страна“, „на Бога вий сте радостта“, „народа избран“, „звездочел
народ“, „боголик народ“), така и посредством християнскоесхатологичното съвместяване в образа на българите на сила и
безпощадност, от една страна, и любов – от друга:
Да рукне в жилите корави
кръвта, що меч и подвиг слави
и прави война светец!4
*…+
Вдигни от свята мъст грамади,
откърмяй род на безпощади,
сърце на ангел и на лъв!
(„Заклинание на духа“)

Поетическата си дълбочина месианизмът на „Български
балади“ дължи на начините, по които се концептират историята и
съдбата на народа в книгата. Като ключово за разбиране на
авторовите послания, понятието „историческа българска съдба“
присъства в подзаглавието към второто издание, което
4

Навсякъде в текстовете на Т. Траянов курсивът е мой – С. Ц.
153

разглеждаме в разработката: „Книга на историческата българска
съдба: 1018 – 1393 – 1918 – 1941“. Прави впечатление
присъствието на предлога „на“, вместо очаквания „за“. Чрез тази
„подмяна“ стихосбирката заявява претенциите си да бъде нещо
повече от художествено творение, да се самоопредели като
пророчество за и проникновение в същността на българското
историческо битие (дълбинен смисъл на историята е едно от
значенията на думата „съдба“ в книгата). Заслужава коментар и
поредицата от исторически дати – с изключение на последната
(смятана за щастлива), останалите бележат най-трагичните
събития от българската история. Приключването на веригата от
злочести дати с годината на видяното като окончателно
национално обединение предпоставя прочита на книгата като
среща с текста на българската съдба, съдба на превъзмогнатите
исторически изпитания.
Единствената бележка под линия в „Български балади“
(към „Среднощно видение“) също акцентира разбирането на
поетизираната история като съдбовна. Бележката е следната:
„Среднощно видение от съдбоносно трагични години: 1018 –
Залез на Първото българско царство; 1393 – Залез на Второто
българско царство; 1913 – Краят на войната срещу турци,
гърци, сърби и румъни; 1918 – Краят на световната война,
половина България пада в робство“.
Колко същностно присъстват съдбата и историята (съдбата
на народа в историята) в творческия замисъл на поета,
удостоверява едно негово изказване, направено през 1935 г. за в.
„Заря“: „Случайността и епизодичността съм изключвал винаги от
творчеството си... Пътят на моето скромно творчество е съдба...
„Български балади“ или „Песен на песните“ например съвсем не
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са продукт на националните катастрофи, а са въплъщение на
българската съдба от 13 века насам. Националните катастрофи и
българската твърда вяра в бъдещето дават само особения
съвременен колорит на тези творения“(Балабанова 1980: 155).
Като поет на българската историческа съдба е възприеман
Траянов и от неговия приятел и най-голям критик митотворец на
авторовата му личност – Иван Радославов: „Ботев изрази
пламенния протест срещу тиранията, Вазов възпя нейните
скъпи жертви, Траянов въплъти трагедията на едно героично
падение. В тези тримата еднакво вдъхновено е изживяна
съдбата на един народ в шеметния устрем да се осъществи
исторически“(Радославов 1992: 115)
Стихосбирката впечатлява с броя на творбите, в които се
срещат думата „съдба“, нейните производни и синоними (орис,
орисия, жребий), както и органически свързаните с идеята за
съдбата понятия „провидение“ и „промисъл“. Съдбовността на
българското битие пряко е назована в 14 от 28-те произведения
на книгата5. Трябва да се има предвид, че темата „съдба“
имплицитно присъства в някои творби, в които не се срещат думи
от семантичното поле на лексемата „съдба“, и то присъства по-

Думата „съдба“ и думи от нейното семантично поле присъстват
в следните творби от „Български балади“: „Песента на трите
морета“, „Пророк“, „Молитва на пророка“, „Видение на
пророка“, „Последни слова“, „Молитва пред боя“, „Среднощно
видение“ (в бележката под линия), „Гибел“, „Балада на майката“,
„Старобългарски псалом“, „Старобългарски боен химн“,
„Победният марш на българите“, „Великият ден“, „Благодарствен
псалом“.
5

155

концептуално и естетически функционално, отколкото в ред
текстове, експлициращи проблема. Такива творби са „Заклинание
на словото“ и „Слънцеликите“.
Понятието „съдба“ присъства не само във всички
митологически, философски и религиозни системи, то е и едно от
основните понятия на жизнената философия на човека. Бидейки
универсален концепт на човешкото мислене и светоусещане, то
има изключително широк диапазон от различни и взаимно
отричащи се значения. Само отношението на човешката свобода
към съдбата представя четири основни варианта:
1) Пълна свобода на човека, пълна зависимост на съдбата
от неговата воля.
2) Бог е над съдбата, частична зависимост на съдбата на
човека от самия него.
3) Бог няма власт над съдбата, съдбата-случай частично
зависи от волята на човека.
4) Пълна несвобода на човека, абсолютна детерминираност
на неговата съдба, над която и Бог (или боговете) няма/нямат
власт.
Това е само капка в морето на човешкото разноречие за
съдбата. Съобразявайки се с това разноречие, имайки предвид, че
като ядро на индивидуалното и национално съзнание съдбата е
тайнствено и динамично жизнено начало, трябва да подходим към
поетическото концептиране на историческата съдба на България в
баладите на Траянов. Естествено, трябва да започнем с
отношението история – съдба. Всеки нетрадиционен подход към
историята, всеки подстъп към нея от позициите на
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неакадемическата философия или художествената литература
изисква усет за съдбата, за съдбовността в историята. В
изключително популярната в Европа за времето на „Български
балади“ книга „Залезът на Запада“ Освалд Шпенглер пише:
„Всеки развит език притежава известен брой думи,
обградени сякаш от дълбока тайна: участ, орис, случайност,
провидение, предопределение. Никоя хипотеза, никоя не би
могла дори да досегне онова, което чувстваме, щом се вглъбим в
смисъла и звученето на тези думи. Те са символи, а не понятия.
Тук е средоточието на образа на света, който нарекох свят като
история за разлика от света като природа. Идеята за съдбата
изисква житейски, а не научен опит, силата на съзерцанието, а не
изчисления, дълбочина, а не интелект *…+
Действителната история тегне от съдбовност, но е лишена
от закони. Бъдещето може да се предугажда и има поглед, който
прониква дълбоко в неговите тайни, но то никога не може да се
пресметне *…+.(Шпенглер 1994: 186 )
Идеята за съдбата владее целия образ на историята, докато
цялата каузалност – която е начинът на съществуване на
предметите и материализира света на усещанията в ясни
разграничени и обособени неща, свойства, отношения – като форма
на разбирането, владее и прониква неговото alter ego, света като
природа“. (Шпенглер 1994: 189)
С духовната атмосфера на Шпенглеровите идеи е свързан
творческият замисъл на Траянов, с категориите и символите на
„Залезът на Запада“ той обяснява задачите, които си поставя в
книгата: „Изживяване историческата съдба на народа. Пророк и
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водач. Магическият човек на апокалипсиса в противовес на
западноевропейския Фаустов тип“(Балабанова 1980: 62)
Показателно е, че стихосбирката започва с песента на трите
морета „за не една съдбовна, тъмна нощ“ („Посвещение. Песента
на трите морета“) и с фигурата на този, чрез който бъдещето
може да се предугажда, призвания да разгадае „съдба вековна“
пророк (Триптих първи. „Пророк“). Пророкът е представен като
личност, която изживява себе си като избран водач на
богоизбран народ. Приел Христовата саможертва в сърцето си,
той е готов да принесе себе си в жертва за благото на своя „боголик
народ“, да изкупи греховността, хвърляща сянка върху неговата
боголикост:

О, Господи, не слушай
вика на греховете,
а чуй, през дни на гибел,
как плаче брат за брат,
*…+
О, Господи, предсещам,
че този миг велик е,
окото Ти всемъдро
над мене кротко бди;
сложи в душа избрана
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словата огнелики,
сина си беззаветен
към кръста изведи!
(„Молитва на пророка“)

Още „Пророк“, първата творба от първия триптих (повтаря
неговото заглавие), диференцира съдбата от волята на Бог.
Съдбата не е избор на Бог за битието на народа, тя е зла
безлична сила, срещу която се обявява индивидуалното
въплъщение на народа – пророкът поет. С вяра в Бог и с Негова
помощ пророкът побеждава съдбата, която е предопределеност
във времето („съдбата земна“) и като такава е преодолима от
съпричастния с Вечността избраник на „боголик народ“:

И днес, от някой брат прободен,
върви той с кървави следи,
но лирата му, дар Господен,
съдбата земна победи.

Стихотворението „Видение на пророка“ (трето от Триптих
първи) въвежда опозицията провидение – съдба. Траяновото
съотнасяне на тези понятия има своята типология в „Утешение на
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философията“ на Боеций, първия християнски философ, разграничил
провидение и фатум. Истински посредник между гръцката
философия и схоластиката, Боеций смята, че Бог устройва всичко
според образеца на своите идеи. Ако се вземе редът на нещата,
както е наличен в самия уреждащ ум на Бог, той според Боеций се
нарича провидение; ако се вземе обаче така, както е осъществен
в нещата, се нарича фатум (съдба). Между двете съществува
следната съществена разлика: Провидението е Бог и съществува
вечно в съвършена неизменност; съдбата, напротив, е
подреждането на нещата, произтичащо от предварителната грижа
Божия и протичащо заедно с тях във времето. Съдбата не е в
състояние да причини никаква щета на провидението, защото е само
негово времево осъществяване, което се съдържа във вечните
решения. От свободата на Бог до устроения от Бог необходим закон
на съдбата има степени, които Боеций си представя като
концентрични кръгови движения. Колкото повече човекът в света
се отдалечава от божественото мислене, толкова повече той се
въвлича в съдбата, движи се от нея и е в нейна власт; колкото
повече обаче се приближава към Бог, толкова той е по-свободен.
Боеций е убеден, че онзи човек, който решително би се прикрепил
към висшето мислене, който би устоял в централната точка, би
бил неподвижен и затова – свободен от съдбата и нейната
необходимост. Философията на Боеций фактически освобождава
вярващия християнин, чрез упованието в Провидението, от тъмната
власт на Съдбата, защото според нея „това, което ще стане в
бъдеще, не се явява необходимо до този момент, когато ще стане,
а не придобивайки съществуване, то не съдържа и необходимостта
да се прояви“. (Боэций 1990: 281). Оставяйки място в своята
философия за свободната воля на човека, Боеций поставя
проблема за възможността да се пререши предрешеното, което
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е и основание за същностните християнски състояния надежда и
молитва.
Съдба – Свободна воля (на народа и пророка водач) –
Провидение са ключови понятия за разбиране на поетическата
историософия на Траянов. Кореспонденцията с философията на
Боеций е колкото обща, толкова и очевидна, но става дума само за
типология.
В Траяновото „Видение на пророка“ съдбата е случващото
се с народа в неговото съществуване във времето, тя е визирана
като сила против България. Но с осенената от „безсмъртна
святост“ родина е сила, по-висша от съдбата – провидението. То
е Божият промисъл, смисълът на историческото битие на народа,
крайният резултат на неговата история, надисторическата
субстанция на историческата съдба (на случващото се), което я
осмисля и преодолява, трансцендира. Съдбата е във времето,
Провидението е във вечността, а чрез свободната си воля народът
избира вечността, която става негова вечност – показателен е
преходът от първата към последната строфа: „мъдро Провидение“
– „българското Провидение“:

Намерих в своята родина
най-близкия до Бога връх,
*…+
отдето мъдро Провидение
над времена велики бди
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и в летописите свещени
запалва техните звезди.
*…+
разбрах, че онзи, що раздава,
което Бог е низпослал,
все повече ще получава
от тайните, на сън прозрял.
*…+
Там българското Провидение
над времена велики бди
*…+

С оглед на присъстващите в „Български балади“ идеи за
съдбата на народа като детерминирано битие, като съдба-битие
(СБ), съдбата като детерминираща сила, съдба-сила (СС), и Бог
като решаващ фактор за отношенията между тях, изключително
важно място в книгата заема стихотворението „Гибел“ (второ в
Триптих трети – „Опустошение“). То е и най-голямо – 12 осемстишни
строфи в тристъпен ямб. Творбата идентифицира съдбата на
България („вековна орисия“, „орис гневна“) като дело на
трансцендентното зло, Сатаната. Българското историческо битие
е поместено в контекста на трансцендентната борба Добро (Бог) –
Зло (Дявол). Съдбата (СС) е злата трансцендентна сила, опитваща
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се да предопредели ставащото в историята с България, нейната
съдба (СБ), разбирана като битието, определяно от надчовешки
фактори. С упование в Бог, с „волята Господня“ българският народ
побеждава съдбата и създава своята съдба – не като
предопределена от властта на „паднал ангел“, а като сътворена от
самия него в името на Бога. В „Гибел“ адските сили на злото (СС)
воюват с Бог за историческата съдба (СБ) на България. В
смисловата перспектива на текста българската съдба преодолява
изпитанията на Злото (СС), благодарение на съпричастността на
народа с волята Божия. Така сакралността, избраничеството на
българите, в „Гибел“ се внушава не като произволен акт на Божия
милост, а като заслужена, извоювана благодат:

*…+
зли духове се борят
с Престола милосърд!
Един народ изтръпва
пред жертвената клада!
*…+
но тръгва дух безсмъртен,
със волята Господня,
на бран против съдбата,
с победен слънчев ход!
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В „Погребение“ (трето от Триптих трети – „Опустошение“)
зловещата символизация на народната трагедия в настоящето
намира своята антитеза в преноса-отъждествяване на минало и
бъдеще. Смисълът на историята се определя от подвига като
преодоляване на историята, като трансцендиране на Времето във
Вечността. Героите на миналото са във Вечността и са призовавани
да въздействат върху настоящето, и така да предопределят
бъдещето(Добрев 2000: 19). Фактически историята се
деисторизира. Нейният ход и смисъл се обуславят от
надисторическата вечност на витязите, които някога са к
принадлежали. Така творбата внушава, че смисълът на
историческото, на това, което става във времето, е в
преодоляването именно на времето и на неговия континуитет от
човешки страсти и събития – на историята:

[...]
о, слезте, витязи,
от звездната област!
От цяла България
кръвта ви струи!
На свойте потомци
вдъхнете отново
божествена вяра
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в народа избран,
сърце слънцелико
да бъде готово,
низ път героичен,
за мир и за бран!

Подобна връзка с миналото, като опит за преодоляване на
трагедията в настоящето, присъства и в една от най-хубавите
творби от стихосбирката – „Смърт в равнините“ (първо
произведение от Триптих четвърти – „Български видения“):
*…+
Зова тук сенките сурови
на горди войнствени деди! –
ах, кой ще ме зарови!

Ценностното съотнасяне на темпоралните пластове е
основа на смислоизграждането и на „Заклинание на духа“ (второ
стихотворение от Триптих шести – „Български заклинания“). Чрез
звателните си форми творбата тръгва от желанието да се
преобразува трагичността на настоящето в щастливо и славно
бъдеще. Показателен е преходът от „да кипне“, „да рукне“, „да
тътнат“ към „не ще погине“, „няма да изстине“.
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Богоизбраността на българския народ е внушена
едновременно като причина и следствие на неговите достойни дела,
чрез които се преодоляват изпитанията на времето (историята) и
се осъществява непроменимото, вечното битие на народната слава,
т.е. постига се съдбата като Божия предопределеност, като
Провидение.
„Заклинателната“ балада носи определено митологичноепическо звучене – духът на древните витязи, осъществил се в
далечното минало на „буйствен праотец“, идентифицира едно
абсолютно минало на българското достойнство, което може да
превъзмогва всяка катастрофа в историческия път на народа. Чрез
мистичното включване на абсолютното минало в настоящето
Божият промисъл извежда българския род от перипетиите на
промените (на историческото време) в лоното на абсолютното
настояще. Божественото провидение побеждава историческата
съдба (и като СБ, и като СС), нетленността на духа символизира
Вечната, а не временната съдба на България. Фактически
историческата съдба (СБ) на народа се концептира като
непрекъснато преодоляване на изпитанията на времето, на ударите
на съдбата (СС), като излизане от историята чрез самата нея.
Мистичната обвързаност с миналото на витязите създава
бъдещето. Така темпоралните пластове на историческото се снемат
на плоскостта на съдбовното като вечност на българското. Вечност,
която – благословена от Бог – е Провидение (надвременна съдба)
на България, проникваща във времето и побеждаваща го, така,
както нетленният дух възлиза „из пепелта на рухнал край“:
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Витязи в гробното мълчание,
последен подвиг ви зове!
Духът на вашите предания,
отново в земни одеяния,
днес води своите синове.
Живей, о, дух на исполини,
из лесове, реки, поля! –
Нетленен род не ще погине,
в сърцата няма да изстине
кръвта, що Бог суров наля!

Едно от най-ключовите за разбиране на цялостния смисъл
на „Български балади“ е стихотворението „Заклинание на словото“
(трето в Триптих шести – „Български заклинания“). То представя
отношението народ – история – съдба като детерминирано от
отношението народ – Бог. Във времето на историята народът е
подвластен на съдбата (СС) – до момента, в който чрез вярата си
в Бог получава благодатта сам да твори съдбата си (СБ), т.е. сам
да стане съдба, детерминираща сила (СС): „Закона на живота /
самин да изкове“. Творбата е славослов именно на този момент.
Затова тя отхвърля спомена за времето, когато, недостоен за
Божията подкрепа, народът пребивава в пределите на
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страданията, подвластен на съдбата, родена от неговата
греховност:

Възпирай всяко ехо
от дните на ридания,
когато Бог отвърна
окото си от нас,
и цял народ, запътен
към кръстното страдание,
дочу присъда страшна
от своя собствен глас.

Поетическата знаковост на „Заклинание на словото“
безспорно означава богоизбраността на българите. „Кръстното
страдание“ „пренася“ върху народа образа на Христос, имплицира
идеята, че българите са за другите народи в исторически план това,
което е Синът Божий за човека в екзистенциален и историкоесхатологически аспект. „Присъдата“ над Христос фактически е
произнесена от самия Него, защото Отец и Син са неслети, но и
неделими ипостаси на Светата Троица. Четени през призмата на
аналогията България – Христос, последните два стиха на
цитираната строфа придобиват категорично месианско значение.
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„Заклинание на словото“, без да съдържа думата „съдба“,
представя нейното преодоляване, нейното надмогване.
Отбелязахме, че „Български балади“ имат като подзаглавие
израза „Книга на историческата българска съдба...“. С „книга“
определено кореспондира смисълът на „слово“ („първо“, „светло“
и естествено „на родния език“). С „историческа съдба“ – „волята
свободна“,
посредством
която
българите
придобиват
провиденциална мисия в историята. Текстът внушава, че тази
мисия е следствие на съпричастност с Бога, на повтаряне на
индивидуалната Христова саможертва от цял един народ. С
битието си в историята Христос к дава надисторически смисъл и
спасява Човека от съдбата предопределеност, наследена от
Първородния грях; дава на човека свободна воля сам да твори
съдбата си, т.е. сам да избира между Доброто и Греха, Рая и Ада.
„Заклинание на словото“ (да не забравяме, че Иисус Христос е БогСлово – вж. началото на Евангелие от Иоан) внушава, че с битието
си в историята българският народ к дава надисторически
смисъл и спасява себе си (не само заради себе си, а и заради
другите народи – показателна е последната строфа) от съдбата,
възприемана като безличен закон на историческото развитие.
Идентификацията с Христовата вяра, претворяването в дела на
Христовата вяра превръщат народа в неподвластен на съдбата
(СС), сам създаващ съдбата си (СБ) народ-месия. Финалната
строфа определено кулминира този смисъл на текста:

О, нивга не загива
народът, който може
Закона на живота
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самин да изкове,
сълзите на Голгота
в победен химн да сложи
на братската трапеза
врага да позове...

Интересна творба е „Старобългарски псалом“ (втора в
Триптих седми – „Мечът на херувима“). В нея „свещеният кедър“
функционира като аломорф на дъба, който за Траянов е символ
на колективното минало, дух и памет на рода(Младенов 1997:
120). В стихотворението присъства мотивът за съдбата като
текст(Сахно 1994: 244), който предначертава битието на народа и
може да се разчете. Произведението е пророчество за бъдните
изпитания и завършва с една възрожденско-чинтуловска
призивност, чрез която трансцендирането на историческото
посредством образа на небето откроява съдбовността на
случващото се в настоящето:

О, в нас любовта бе велика,
велика и мъката бе!
На бран днес животът ни вика,
зове ни земя и небе!
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„Старобългарският мотив“ е подхванат и от последното
стихотворение на Триптих седми – „Старобългарски боен химн“.
Самата композиция на творбата подчертава значимостта в
художествената цялост на концепта съдба – текстът започва и
завършва с боен призив към героите с „ангелски съдби“.
Многократно, в анафорична позиция, се явява адвербиалът днес
(13 пъти). Текстът изразява триумфираща радост от постигането
на националните идеали и означава богоизбраността на
българите: „герои с ангелски съдби“, „Бог на смелите помага“,
„войнства Господни“. „Старобългарски боен химн“ всъщност
изразява радостта от щастливия край на историята, от
постигането на националните идеали. Съдбата е внушена като
крайна точка в историческия път на народа, като осъщественост
на благословеното от Бог предначертание за народа, достойно
следвано във времето на историята:

Днес всички сънища народни
се сбъдват в нашите сърца!
Днес тръгват войнства Господни,
днес светят бронзови лица!

Упоритата повторителност на „днес“ превръща в условност
призивността като речева жестовост, която не гарантира
постижимостта на желаните действия. Чрез глаголите в сегашно
време, които констатират какво става днес („блика сила
чародейна“, „бият всички барабани“), призивите („Развейте
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знамената бранни“, „България да сътворим“) семантически се
идентифицират като едно вечно продължаващо бъдеще, съдържащо
се в настоящето. Текстът е химн на победата над историческото
време, химн на осъществеността на написаното в книгата на
съдбата, което съвпада с бленуваното от народната душа.
„Пращящите“ над ангелските съдби знамена са сбъдване на
сънищата народни – показателно е смислово-граматическото
родство на думите „се сбъдват“ и „съдби“, показателен е мотивът
„сънища народни“ (сънят е информационният канал, по който
преминава гласът на съдбата).
Сходна е поетическата трактовка на съдба и история в
„Победния марш на българите“ (първа творба от Триптих осми –
„Българският ден“). Стихотворението визира българската съдба
като завършеност на променливостта на историческото битие,
на перипетийността на историята, разбирана като линейносъбитиен път на народа във времето. Съдбата – ценностно
приключване на историческата временност – пренася битието на
българите във Вечността или пренася Вечността в битието на
българите. „Дошел из някой Божи блян“, народът ще дарява света
с блага, но история в истинския смисъл на думата няма да има,
защото, превъзмогнала изпитанията, България има едно
предопределено бъдеще на Щастието и Славата. Така творбата
снема минало и бъдеще в едно вечно настояще на „сбъдната
надежда“. Затова, не предизвикан от политическите събития през
1941 г., но основаващ се на средновековните политически „идеали“
на хан Крум, цар Симеон и цар Иван Асен II, в текста се появява
стихът „Съдбата над Босфора броди“. Появява се и
апокалиптичната картина на срещата в небето на живи и мъртви,
на българите днес и българите някога:

172

[...]
Отпадна робската верига
от живи и от мъртъвци,
в небето войнство се вдига,
ликуват горди праотци.

Съдбата на човека е наличност, когато животът му е
приключил, когато е придобил ценностна цялостност. Аналогично,
съдбата на един народ е възможна, като концепт на каквото и да
е от дискурсивна гледна точка изказване, само при условие че то
(изказването) осмисля историята на народа като приключена,
завършена. Завършеност може да бъде абсолютният край на
народа (физическото унищожаване или загубването на
етническата идентичност), може да бъде и краят на неговата
история. От една метафизическа и метаполитическа гледна точка
край на историята има тогава, когато във времето народът
постигне едно вечно битие, когато, оказал се достоен за своето
божествено призвание, се идентифицира като провиденциален
народ, освободен от случайностите и изменчивостта на
историческото време и битийстващ в него, както духът
одухотворява плътта, както Светият дух освещава всичко, до което
се докосне.
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Битието на българите като Провидение, водещо ги в и през
историята, Провидение, което българите заслужават с делата си,
чрез което преодоляват Съдбата – предначертан текст на
историческите изпитания, и постигат Съдбата си на народ-месия,
който снема вечното във времето и е свободен в следването на
Божията воля; народ-месия, хармониращ в себе си Любовта и
Силата – това са смисловите координати на Траяновите
поетически послания от „Български балади“, особено ярко
очертани от „Победният марш на българите“:

Днес хлопа сбъдната надежда
на всяка българска врата,
и сам един народ отрежда
с какво ще надари света.
Ликувай, о, народ уречен
да води целия Балкан,
изчезна злото, ти си вечен,
дошел из някой Божи блян!

Това, което редица творби от книгата внушават, „Великият
ден“ (последно стихотворение от Триптих осми – „Българският ден“)
пряко изказва – побеждавайки съдбата (ориста), България става
съпричастна с Бог, става божествена:
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Живей, родино легендарна,
ти свойта орис надживя,
и блика радост лъчезарна
от всички български слова!
Виж, ново слънце увенчава
с корони горди върхове,
а горе Бог, в предвечна слава,
седи сред твоите синове!

Показателно е, че тази първа строфа се повтаря и като
последна, четвърта. Във втората строфа обръщението към
мистичната Майка-родина съдържа и поетизация на християнската
нравственост:

и опрости врага забравен,
с кръвта им свята причастен.

В третата строфа националмесианизмът
„панславянски“ измерения:
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придобива

живей по пътя героичен,
с чутовни сънища богат,
създай пророк и вожд обичан
на целия славянски свят!

Не са много в нашата поезия произведенията, които толкова
ярко да сакрализират българския народ. Образът на новото
слънце можем да интерпретираме като отпратка към Новата земя и
Новото небе от Откровението на св. Иоан Богослов, а „картината“
Бог сред синовете на България в своята двукратна (в началото и
края) поява възможно най-ефектно утвърждава идеята за
богоизбраност.
Поанта в разгръщането на месианистичната поетизация на
историята и народната съдба представлява последният, девети
триптих на книгата – „Слънцелики синове“. Първото стихотворение
– „Благодарствен псалом“ – още със заглавието си активира
религиозния светогледен код. Творбата едновременно е
благодарност към Бог и славослов на българския народ. Историята
на България е концептирана като изкупена греховност, отменена
Божия присъда и помазване на народа да бъде пръв сред
славянските народи и пръв в света. Настоящето се изживява като
слава и щастие. Цената, с която е извоювано то, е жертвеността.
Както при Иван Вазов и 3ахари Стоянов, и у Теодор Траянов
жертвата се явява фактор в историята, определящ съдбата на
народа. Произведението е възторжена прослава на месианската
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роля на българите в света, призвани да отстояват свободата на
човека като дар Божи:

Днес всяко людско робство буди
у българина скръб и свян,
той много роби ще учуди
по пътя си първовенчан.
[...]
С велика жертва се създава
народ, без укор и без страх!

Сънят ни беше блян вековен
и бран за трон неоспорим,
и в песента на път съдбовен,
стана грехът ни грях простим!
И ний, един народ помазан,
обединен с земя и кръв,
ще видим своя лик изрязан
между безсмъртните – най-пръв!
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Втората творба от триптиха – „Рицарите на труда“, е
патетична сакрализация на труда. Жанрово можем да я
определим като ода. Текстът носи внушението, че историческата
мисия на българите е постигната и чрез труда трябва да се
съхранява.
Триптихът завършва със „Слънцеликите“ – последна творба
на книгата. Текстът к е изграден като обръщение към мъртвите
воини, предците, върху чиито жертви се основава настоящото
величие на България. То е утвърдено като вечно статукво на
благоденствието и славата, изкупено с героични саможертви и
неподвластно на времето. Светлото бъдеще на народа е визирано
като непроменимо, защото такава е волята Божия. Произведението
е финален акцент върху идеята, че България е богоизбрана
страна, чиято съдба е да бъде освободена от перипетиите на
историята, защото е заслужила Божията милост да принадлежи
на Вечността:

Спокойно спете! Бог отсъди
да стават много чудеса,
и българинът да пребъде
под своите вечни небеса!

Последната строфа, чрез сливането на минало, настояще и
бъдеще и посредством суперлативното най-, отнесено към мястото
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на родината в света, категорично завършва месианистичния
дискурс на стихосбирката и откроява сакралното битие на
България като страна, преодоляла изпитанията на историческата
съдба (да си припомним подзаглавието) и извоювала своята
Вечност:

Безсмъртност горда увенчава
витязите в свещена бран!
Днес миналото ви е слава,
а бъдещето – сбъднат блян!
Под знамена непобедими
пращели в тежки времена,
ще грее с българското име
най-слънцеликата страна!

* * *
Време е да направим някои обобщения. В „Български
балади“ думата „съдба“ носи няколко основни значения:
1) „Съдба“ съдържа в себе си разбирането за историята на
народа като причинност и смисъл;

179

2) Съдбата е историята в нейната окончателна ценностна
завършеност, в нейната резултативност;
3) Съдбата е проектът на Злото (на сатанинските сили) за
историята на българите. В това свое трето значение концептът
съдба има за антитеза концепта: Провидение – волята на Бог
българите да са Негов избран народ.
„Български балади“ не представя народа като пасивна
фигура в сблъсъка на положителната и отрицателната
трансцендентност, на Доброто и Злото, Бога и Сатаната. Траяновата
книга внушава целенасочено, че оказвайки се достоен със своите
дела за Божието благоволение, българският народ избира
Провидението пред сатанински злочестата съдба и по този начин
сам става творец на своята съдба; съдба, рожба на Божия
промисъл, а не на злите духове, които се борят „с Престола
милосърд“ и които стихотворението „Гибел“ назовава „око на
гняв и смърт“ и „душа на преизподня“. „Български балади“ са
поетизация на едно автентично християнско светоусещане,
защото в поетическата си историософия на българската съдба
хармонират вярата в Провидението и в Свободната воля (на
хората и народите).
Като тип религиозна в смисловите си основания
литературна историософия, „Български балади“ определено се
родеят с митологизацията на българската история в творчеството
на Захари Стоянов, Иван Вазов, Пенчо Славейков. Съществените
отлики между „историософските“ текстове на четиримата автори
идентифицират изключителния семантически потенциал на
релацията религиозна менталност – историческо мислене в
българската култура от втората половина на XIX век до 40-те
години на XX век; релация, намираща многообразни въплъщения в
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историята на литературата и определено заслужаваща траен
научноизследователски интерес.
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ДИМИТЪР ПОДВЪРЗАЧОВ – ПОЕТИКА НА САМОТАТА

Странно е битието на Димитър Подвързачов в
историята на българското литературознание. Той е
безспорно един от големите автори на родната
художествена словесност, а критиката и литературната
наука са го удостоявали с малко внимание. Единственото
сериозно цялостно изследване на неговото творчество –
това на Вихрен Чернокожев – като че ли е изключението,
което потвърждава правилото...
Да кажем, че в самата творческа личност на Димитър
Подвързачов има нещо необичайно, странно, означава нищо
да не кажем – значимите автори по принцип не са типични,
а уникални, или са уникални в типичността си. Има смисъл
да откроим спецификата на необичайното в текстовете на
човека, наричан Бащата – от Димчо Дебелянов, Николай
Лилиев, Константин Константинов...
Може
би
най-натрапващ
се
парадокс
в
Подвързачовото творчество е съсъществуването на поета и
журналиста. За Възраждането това е логична, почти
задължителна идентичност на човека на изкуството;
идентичност, породена от идеологическия патос на епохата.
Но за емблематично свързания с поезията на символизма
творец това двуединство е странно, защото той е не само
редактор на периодични издания, сред които първото
определено символистическо българско списание „Звено“,
но е и автор на стихотворни пародии, фейлетони, потопени
в злободневната действителност, коментари на периодичния
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печат и – на всичкото отгоре – е коректор на вестници.
Определено „вестникарството“ трудно се съвместява със
символистическия копнеж по Идеалния свят и Абсолютната
красота. У Подвързачов това обаче се получава, както се
получава и толкова рядкото в историята на българската
лирика преплитане и преливане между ироничнохумористично, иронично-сатирично и иронично-елегично.
Самият творец ясно е съзнавал своята парадоксалност, дал ѝ
е великолепен лирически израз в хумористично-елегичния
си „Епитаф“:
Роден аристократ –
във вечно безпаричие,
живя като във ад –
но с нужното приличие.
И в своя нежен страх
и весело безволие,
редактор бе на „Смях“ –
умря от меланхолия!
Като че ли парадоксалността е същност на автора,
инвариант, генериращ интересни в своята бинарност
варианти. Подвързачов твори поезия, но не цени поезията (и
своята, и изобщо) твърде високо. Десетилетия наред е един
от водещите български журналисти, а пише: „Що е
журналист? – механически музикален инструмент: вържи
му заплата, пусни му идея – и завърти дръжката“. Създава
текстове, които поетизират едновременно сериозно и
шеговито простите радости на човешкия живот („Март“,
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„Април“, „Декемврий“ [две стихотворения с това заглавие],
„Борисовата градина“, „Вопъл“) и наред с това е автор на
две от най-ярките метафизични апологии на смъртта в
историята на българската лирика („Смърт“ и „Смъртта“).
Впечатлява и едно изказване за него на Николай Лилиев:
„Обичаше живота, но беше влюбен в смъртта“.
Феномените на Подвързачовата парадоксалност изискват
интерпретация както на неговите творби, така и на
релациите между тях и личността на автора. В това
отношение много могат да ни помогнат афоризмите и
размислите, които той публикува в продължение на
десетилетия (естествено, ако изходим от аксиомата за
тяхната искреност). Те лесно обясняват противоречието
между създаването на поезия и резервираността към
нейната смисленост. Идеализмът е същностна черта на
човека и твореца Подвързачов. Моралният императив за
тъждество между посланията на литературата и характерите
на тези, които я създават, е ключ към разбиране на казуса
човек на изкуството, който не го цени. Ключ, който
авторът сам дава на тълкувателите си с два свои афоризма
(единият е по-скоро фрагмент):
„Малък човек може да не бъде голям писател, но
голям писател не бива да бъде малък човек.“
„Някога Уайлд е казал: „Изкуството е найбезполезното нещо на света.“
Без да искам да се натрапвам за събеседник на
Уайлда, аз бих добавил:
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И няма нужда от други доказателства за това:
достатъчно е да се доближиш до хората на изкуствата,
за да видиш, че ако и да се занимават с възвишени неща, те
– наравно с обикновените човеци – са най-често като тях
подлеци и мошеници.“
Всъщност
истинската,
културно
значимата
парадоксалност само привидно е това, което е. Тя е
контекст на нещо изключително дълбоко, субстанциално.
Както парадоксалното съжителство на хумористичност и
макабризъм е контекст на Подвързачовата поетизация на
самотата като екзистенциално битие.
Самотата е един от ключовите лайтмотиви в лириката
на твореца (не се изкушаваме да я назовем основен
лайтмотив, защото стихотворенията на Бащата са колкото,
като количество, лесно обозрими за читателя, толкова и не
така лесно и еднозначно податливи за интерпретацията на
литературоведа).
Кои могат да са факторите, определящи афинитета на
автора към самотата?
Безспорно не трябва да се пренебрегва естетическата,
литературноисторическата идентичност: Подвързачов е
символист; символизмът според трактовката на Реми дьо
Гурмон (най-меродавен за българските поети теоретик на
направлението) е идеализъм и индивидуализъм, а
самозатварянето в душевното пространство на самотата е
логично
осъществяване
на
индивидуалистическото
светоусещане. Житейската съдба на автора също има роля.
Той израства като сирак – ражда се след смъртта на баща
си, а когато е дванадесетгодишен, фактически губи и майка
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си, защото не може да приеме, че тя се омъжва повторно.
Единадесет години след събитието, оказало трайно
негативно
въздействие
върху
неговата
психика,
Подвързачов пише: „Нейният втори брак аз не можах и не
мога да ѝ простя; от деня, когато тя се омъжи, тя
престана да бъде за мене това, което беше по-рано.“
Естествено биографията не е най-важният фактор за
идентичността на лирическия свят на Бащата. Найсъществени са нещата, които са основание на самите себе
си, тези, спрямо които не може да се зададе въпроса защо.
Афинитетът към самотата е иманентна, изконна
характеристика на Подвързачовия лирически човек и това
обяснява ангажираността на автора с конгениалната му
символистическа философия на изкуството.
Впечатлява всеприсъствието на самотата в лириката
на твореца. Тя е идентичност на Аза в разнотемни и
разнотонални стихотворения. Именно това всеприсъствие
идентифицира самотата като ключов лайтмотив. Срещаме
го и в един от ранните текстове – „Сънувах...“, публикуван
първо в „Работнишко дело“ (1904, № 8) и проникнат от
младежките народнически и социалистически увлечения на
автора. Лирическият Аз копнее за борба, идентифицира се
като социален субект чрез желанието си да участва в
отстраняването на несправедливото устройство на
обществото: „престоли и кумири да катурна, / на рой
слепци победен меч да дам!...“. Необичайното е, че в този,
проникнат от социален патос, текст лирическият субект се
самоопределя, от една страна, посредством стремежа да
бъде съпричастен с Другите, онеправданите (има
колективистична идентичност), а от друга – самотата е
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негова екзистенция. В началото и края на стихотворението
тя е заявена като същност на Аза. Чрез знаците на
физическата изолираност творбата я внушава не толкова
като социална определеност, колкото като състояние на
душата, като нейно екзистенциално битие:
[...]
нито една душа човешка няма
при мен – сърце изстинало да сгрей...
[...]
и ни една душа човешка няма
при мен – сърце изстинало да сгрей!...
Без да има особени художествени достойнства,
„Сънувах...“ е произведение, показателно за профила на
Подвързачовия лирически човек. Той е разпънат между
копнежа за социална изява, за борба с общественото зло, и
обречеността да пребивава в пространството на изначалната
си екзистенциална самота, в безсилието си да я преодолее.
Но дали имаме основание да говорим за „равноправно“
напрежение социално – екзистенциално, или по-скоро
поезията на автора внушава, че самотата е метафизична
идентичност на лирическия човек, която той напразно
се опитва да разколебае чрез пожеланите социални
роли?1

Погледнато от тази интерпретативна позиция,
журналистическото амплоа на Димитър Подвързачов може да
бъде осмислено като опит да се потисне метафизичната самота на
душата, така ярко изразена в поетическото амплоа на твореца.
1
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Текстове, като „Ти и спиш“ („Съвременник“, 1908, №
4), „Самин“ („Съвременник“, 1904, № 4), „Бездна“ („Смях“,
1913, № 110), внушават правомерността на второто
предположение. Особено интересни са „Ти и спиш“ и
„Бездна“. В първото стихотворение самотата е страдание,
отчужденост от света, различност от другите. Ти-формата
носи значението на разговор със себе си и имплицира
едновременно дълбинността и недостатъчността на
самотата – Азът говори на себе си, защото няма с кого да
говори, но има насъщната потребност да срещне своето Ти.
Аз-битието се символизира от сърцето. Християнски
архетип на най-съкровената същност на човешката
индивидуалност, място на срещата на човек с Бога(Уеър
1994: 27-28), т.е. топос на невъзможната самота, в творбата
сърцето е „завладяно“ от самотата – то е „сърце-сирота“.
Лирическият субект изживява своята отчужденост от света
чрез своята иманентна различност от него. Той е самотен,
защото
принадлежи
на
една
трансцендентна
действителност, която го усамотява в битието: „ти нямаш
съдба“, „ти си звездна мечта“, „ти самотен си връх“, „Ти
си блян немечтан, ти си тъжен напев – / среди яростен рев
– среди варварски стан...“.
В „Бездна“ Азът изживява битието като абсурдност,
генерирана
от
агностицизма
на
светоусещането.
Символичните топоси на самотата са антитезни – бездна и
висота надзвездна. В анафорична позиция се явява изразът
„а може би“, за да релативизира самопознанието, да го
означи като невъзможност, органически свързана с
непостижимостта на несамотата, на взаимността с другите:
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А може би във висота надзвездна
витае моя дух на мъченик
и аз съм зачарован да не слезна
и да не чуя вашия език...
Битието без другите (другите не като чужди, а като
свои) е самота. Самотата е страдание, а кулминирането на
страданието води до възприятието на живота, заедно с
неговия завършек – умирането, като абсурден, безсмислен:
„Скръбта е тъй нелепа, безполезна, / и жалък е дори
предсмъртний вик“.
Своеобразна съпротива срещу абсурдността на
битието е естетизирането, сакрализирането на самотата,
идентифицирането ѝ като съкровено Аз-битие, ценностно
противопоставящо се на битието социалност и
вещественост. Лирическият субект постига своята
самоличност в пространството на самотата, проникнато от
страдание, но и от смисленост. То, за разлика от празнотата
на социума, е заредено с екзистенциална пълнота. В
любовта към самотата се съхранява съкровеното битие на
Аза:
Обичам своята безсънна
следполунощна самота
и тишината странно-тъмна,
с която ме гнети нощта.
(„Нощем“)
Такъв тип изживяване на самотата излъчва и
недовършената поема „Рим“, публикувана в изданието от
1938 г. и странно защо невключена в най-пълното от
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досегашните издания на твореца – това от 1981 г. Заради
проблематичната достъпност на творбата ще си позволим
един по-пространен цитат от нейната четвърта част, която,
като поетически издържана апология на самотата, може да
съперничи на Лилиевия лирически химн „Към самотата“:
[...]
О, душа преляла, отмори се!
О, люлей ме, лунна светлина!
Искам самотата да целуна
в мъртвите ѝ стъклени очи.
Искам мойта лютна тихострунна
мойте песни пак да зазвучи.
Искам мойте скърби да изпея
тихичко под звездния чертог.
Искам сам със себе да се слея –
сам на себе жрец, и храм, и бог.
Самотата едновременно е страдание, родено от
отсъстващата взаимност с Ти (от липсата на Ти), и
омерзение от принудителното присъствие сред чуждите.
Само в изключителния случай на попадане на безлюден
остров самотата може да бъде чувство за липсващата
взаимност, без да е и страдание, генерирано от
присъстващата чуждост (вълните, дърветата и камъните
сами по себе си не могат да ни бъдат чужди, те стават
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такива, когато се асоциират със света на човешкото).
Бидейки едновременно отсъствие (на другите като свои) и
присъствие (на другите като чужди), самотата обикновено
не равнопоставя двете негативни изживявания; едното по
принцип е по-силно от другото. У Подвързачов
поетизацията на самотата като непоносимост на Азприсъствието в чуждостта е по-акцентирана от
поетизацията на самотата като скръб по непостижимата
духовна взаимност. Лирическият човек страда за
липсващата близост, но по-непоносимо за него е
страданието от принудителното пребиваване в
наличната чуждост.
В редица текстове непоносимостта към чуждото е
изразена чрез насмешката и сатирата. Така е в
стихотворенията,
тематично
фокусирани
върху
урбанистичното пространство. Улицата („булварът“) за
лирическия субект е колкото поетизиран реален социален
топос, толкова и имплициран символичен топос на самотата
и невъзможния опит за нейното преодоляване. Цикълът „По
Цар Освободител“ (от изданието през 1938 г.) доказва
правомерността на това твърдение. В текстовете бохемскохумористичните интенции се преплитат с елегични, а
оптиката на самотния човек продуцира комичните,
самоироничните и сатиричните ракурси на смисъла. В „По
булвара“ „гледките многообразни на празничния град са
контекст на осъществимия само във въображението блян по
любов. Във „В тълпата“ Азът се дистанцира чрез сатирата
от празнотата и суетността на социалния човек, позициран
по тротоарите. Показателно е, че в тълпата единственият
себеподобен не е от света на настоящето:
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[...]
Гъстей край мен тълпата,
невзрачна, смътна, плътна.
До мен върви духът на
Алека Константинова.
„Резигнация“,
стихотворение,
пародиращо
стилистиката на философската лирика, след детайлното и
иронично деаксиологизиране на социално-политическата
действителност, стига до отрицание на смисъла както на
битието изобщо, така и на поезията:
О, няма смисъл в стройний ред
на дивната вселена божия,
нито във моя плах куплет
с невеселите му трисложия!...
Творбата сякаш подсказва, че корените на самотността
у Подвързачов не са в непримиримостта със социалните
недъзи, с моралната недостатъчност на обществото. Те са
много по-дълбоки и изхождат от ирационалната
отчужденост спрямо битието, от изконното възприятие на
света и живота като чужди.
По същество асоциално, съкровено екзистенциалното
чувство за самотност прониква в емблематични творби като
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„Песента на самотника“2 и „Вътре“. В първата от тях по
яворовски присъства слепотата като символ на агностическо
светоусещане. То логично усамотява Аза, защото
познанието на битието е взаимност с него, а съзнанието за
неговата непознаваемост отчуждава. Самотата се осъзнава
като съдбовна предопределеност („Зла ведма ме осъди, зла
ведма ме наказа“). Азът е абсолютно чужд на света: „Никой
път – уви! – не води къмто мене. / Аз не търся – не
намирам и не губя.“ Отношението към другите е лишено от
многоаспектност, то изцяло се изразява само чрез
презрението3 и това подчертава тоталната отчужденост от
живота:
Презирам безбройните глуми на слепи съдби,

Първата публикация на стихотворението е в „Съвременна
илюстрация“ (1913, № 21–22), със заглавие „Лютня“. Текстът
присъства със същото заглавие в изданието от 1981 г.
Предпочетох редакцията от изданието през 1938 г., в което
творбата е онасловена „Песента на самотника“. Според мене тя
отговаря на последната авторова воля.
3
В многобройните афоризми, мисли и парадокси, които
Димитър Подвързачов публикува през 20-те и 30-те години на
ХХ век, презрението често се среща като идентичност на
отношението към живота и хората. Например: „О, живот! Аз все
пак те обичам: ти се оказа напълно достоен за моето
презрение...“; „Между хората може да успее, твърде
естествено, онзи, който обича хората. Но така също може да
успее с демоничната сила на своята ненавист и онзи, който ги
мрази. Никога обаче не успява онзи, който ги презира.“
2
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и людските чувства, и думи, и знойни борби.
Презирам спокойните песни на жалки раби,
и людските мъки безвестни, и бойни тръби...
Самозатварянето в себе си чрез презрението към
външния свят се внушава като естествена, закономерна
реакция
срещу
случайността
на
битието,
като
непримиримост с тази случайност, другите имена на която
са Нелепост и Пошлост.
Във „Вътре“ Азът е алиениран от света, визиран като
абсурден в своята мрежа от междучовешки отношения, като
празен в своята човешкост. Битието като социум, изпълнен
с цялата палитра от човешки чувства и страсти, е
непонятно, чуждо за лирическия субект:
Милион очи следят смутени
и горят във жажда, блуд и страх,
шепнат се молитви вдъхновени,
чуе се ту плач, ту странен смях.
Само в мен се нищо не откликна,
не разбрах неведоми слова,
само аз не смогнах да проникна
на тълпата в тъмната мълва.
Текстът внушава алиенираността не като резултат на
срещата между Аза и света, а като предварително зададена,
като предхождаща попадането (захвърлянето) на Аза в
Битието. Така самотата се идентифицира като
метафизична субстанция на Подвързачовия лирически
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човек. Най-ярко тя е изказана, доколкото словото има
възможност да го направи, във финала на стихотворението
„Пролет“4:
– Аз минавам безучастен на живота низините –
във скръбта и в суетата все тъй глух, далек,
безстрастен –
и тежи ми на душата неизречена присъда:
в глъбините на нещата аз съм бил, преди
да бъда...
Ако се тръгне от тази интерпретативна позиция, става
разбираемо проникването на самотата в творби, чиято
тематичност a priori изключва чувството за самотност –
тези, посветени на Родината и Любовта. „На моя син“ е
истински апотеоз на съпричастността с майка България, но
съдържа стиха: „ти беше чужденец в родината“. „Златна
мрежа“ поетизира изживяването на любовта, но го означава
като амбивалентно и респективно недостатъчно; текстът
внушава самотата в споделената любов5:

Показателно е, че творецът създава стихотворенията „Вътре“ и
„Пролет“ по едно и също време, когато поетическият му почерк
определено се идентифицира като символистичен. „Вътре“ е
публикувано първо в „Съвременна мисъл“ (1911, № 1), а
„Пролет“ – в „Смях“ (1911, № 25).
5
Имаме основание да говорим за рефлексии на ДимитърБояджиеви текстове върху творчеството на Димитър
Подвързачов. Ирационалното чувство за самотност в споделената
4

196

Студен и безмълвен лежа
на твойте парфюмени, топли колене
[…]
но как във зловещо блаженство душата ми тлей,
и как съм злокобно щастлив – ти не знаеш, о,
Фрици!
Ако в лирическия свят на Димитър Подвързачов
самотата е метафизична субстанция на Аза, с такава
идентичност е и копнежът за нейното превъзмогване.
Логично той търси своето осъществяване не в БитиетоСамота, а в неговото трансцендентно Друго, в Смъртта. Тя
е спасение от самотата в живота. Така я идентифицират
любов за първи път се явява в българската лирика именно у
Димитър Бояджиев (вж. текста за него, включен в настоящата
книга). С не по-малко основание можем да търсим и
кореспонденции между Яворовата трактовка на любовта като
отчужденост между душата на мъжа и душата на жената („Не си
виновна ти“ и „Сенки“, например) и Подвързачови творби със
сходен художествен смисъл. Ярък пример е „Песен за жената“:
Веднъж ли, голо и заруменяло,
прегръщах твойто малко, светло тяло!
Немирната ти гръд трепти под мене,
гласът ти в жадена притома стене, –
[…]
Жена, жена! – И тия знойни нощи...
Уви! Ти никога ме не разбра!
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двата текста, които авторът ѝ посвещава – „Смърт“ и
„Смъртта“. Тя е „майка единствена за болните деца!“
(„Смърт“) и „...едничка е спасение / от безсмисленото
бдение – от живота, от света...“ („Смъртта“).
Символиката на майката, означаването на смъртта
като майка, внушава живота като несвое, органически
чуждо измерение за Аза; и този поетически смисъл има найдалечната си типология в гностическата идея за душата като
чужденец в материалния свят6. Най-близката, синхронната
типология на Подвързачовата лирическа интерпретация на
смъртта е в символистичната философия на двумирието, в
противопоставянето
между
илюзорния
свят
на
веществеността, видимостта и Идеалния свят, който е
истинската Родина на Душата.
Безспорно темите, мотивите, а и художественото им
профилиране в творчеството на всеки автор се обуславят в
голяма степен от литературноисторическия контекст. Духът
на времето слага своя отпечатък върху всяко творение на
Духа във времето. Но истинското изкуство винаги има един
коефициент на неповторимост, присъщ на всяка значима
творческа индивидуалност; коефициент, в който се
проектира нейната съкровена същност. Ако отнесем тези
съждения към лайтмотива самота у Подвързачов, трябва не
само да отчетем присъствието на Духа на модернизма (и в
частност на символизма) в поетизацията на самотата.

Вж. Йонас, Г. Гностицизм. Санкт-Петербург: Лань, 1998.
Понятието „чуждият човек“ се среща в едни от най-значимите от
културно-историческа гледна точка гностически системи. (Йонас
1998: 90-94)
6
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Задължени сме и да подчертаем индивидуалната,
Подвързачовата, идентичност на това изконно човешко
чувство в творби, които, без да са шедьоври на българската
литература, имат високи естетически достойнства.
Дълбочината, с която лирическият човек на Бащата
изживява самотата, е рожба на едно съкровено лично
световъзприятие, адекватно на културно-историческия
контекст на модернизма, но генезисно независимо от него.
Метафизичната идентичност на самотата у Подвързачов
носи признаците на поетизиране на най-дълбокото,
екзистенциалното битие на твореца и човека, имащ сред
многото си псевдоними символичния: Хамлет принц
Датски. Кореспонденциите между неговите „вестникарски“
мисли и афоризми и лирическите произведения, които
интерпретирахме, доказват неманиерността, субективната
автентичност на Подвързачовата визия на самотата.
Цитирането на някои, по наше мнение особено
емблематични, размисли за битието смятаме за найподходящ завършек на настоящия текст:
„Дълго време аз мислех, че ми вреди алкохолът;
сетне хвърлих вината на тютюна; сетне – на месото.
Най-после разбрах, че ми вреди просто животът.“
„През цял живот съм бил колкото в живота,
толкова и извън живота. Затова преминаването в
смъртта ми се вижда като факт, в който няма нищо
изключително.“
„Аз вярвам в прераждането на душите. От първия
още ден моята душа е тъй огорчена и отвратена от тоя
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свят, че за мене е ясно: сигурно някога е живяла в друг, посъвършен.“
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ЧОВЕКЪТ И ВОЙНАТА В ПОЕЗИЯТА НА ПОДВЪРЗАЧОВ
Войните, които България води за национално обединение
във времето 1912 – 1918 г., ангажират с патриотичната кауза
писателската интелигенция от естетическите и политическите
пристрастия на нейните представители. Като количество
доминират текстовете, прославящи героизма на българския
войник и утвърждаващи войната като средство за осъществяване
на общонародните идеали. Най-ярките имена, които
осъществяват патриотичната тенденция във военната литература
от второто десетилетие на ХХ век, са Иван Вазов и Кирил
Христов. Показателно е, че според критик като Ал. Балабанов те
творят в „епохата на Любомир Бобевски“(Балабанов 1916: 5).
Популярността на по-лесно достъпния, „по-масовия“ автор
обяснява правомерността на тази формулировка. Тя по същество
не е парадоксална, както не е парадоксално, че във времето на
Христо Ботев неговият приятел Стефан Стамболов е попопулярен поет, въпреки (или по-точно заради) далеч поскромния си творчески дар.
Втората основна тенденция във „военната литература“ от
1912 – 1918 г. най-общо можем да означим като екзистенциалнохуманистична. Най-ярките си въплъщения тя намира в прозата на
Йордан Йовков и в шестте фронтови стихотворения на Димчо
Дебелянов. А най-повърхностен подход към съществуването на
двете тенденции демонстрира марксисткото литературознание,
опитало се категорично да ги раздели, недовидяло родолюбието
във факта, че Дебелянов се записва доброволец в Първата
световна война, незабелязало не само метафизичността на
връщането към земното в „Тиха победа“, но и патриотичния
смисъл на стиховете, в които „гордо и далеч / плющят победни
знамена!...“.
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Ако за една литература, създавана по време на война,
патриотичният патос е нормален, задължителен, хуманистичният
е само възможен. Творците на българското слово през шестте
години на бранни възходи и падения остават на моралната висота
на човека на изкуството, така целенасочено изисквана както от
мохиканите на Възраждането като Вазов, така и от модернистите
като д-р Кръстев и Пенчо Славейков. Показателно е, че в
подчиненото на Главната квартира на армията сп. „Отечество“
ксенофобските изблици в стихове са по-скоро изключения и
съществуват текстове като „Съзвучия на победата“ на К. Христов
и „Орач“ на С. Дринов:

...удря, разпаря
търбуха – буха в таз куха
румънска глава! Победа се вика това!
(„Съзвучия на победата“)

Съчувствай, Господи, и свой, и враг!
(„Орач“)

В поезията от времето на трите войни Димитър
Подвързачов има свое особено място. Наред с К. Христов, Й.
Йовков, Елин Пелин, Добри Немиров, той е в редакцията на сп.
„Отечество“. Публикува само 11 стихотворни творби, в които
войната присъства като тема или мотив. Но тези текстове са
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достатъчни за изграждането на една специфична Подвързачова
поетическа визия на отношението човек – война. Визия, която си
заслужава да бъде интерпретирана – дори само за това, че е на
метафоричния Баща на автора на „Един убит“ и „Сиротна песен“.
Фронтовите произведения на твореца могат да са ценни и при
изследване на „психосоциологията на интелектуалния ни елит в
така създалата се екстремна ситуация през 1912 – 1918 г.”(Радев
2013: 10)Първото нещо, с което тя прави впечатление, е
опосредственото представяне на войната. Тя не присъства като
батални сцени, като апотеоз на героиката на своите и отрицание
на чуждата кауза. Войната е отзвук, отглас в паралелно
съществуващото мирновременно битие. За лирическия свят на
Подвързачов войната не е тотално включване в един исторически
и екзистенциален битиен контекст на всички, на нацията като
социална общност. Войната е разделение, диференциране на
хората на участващи в нея и на такива, които я наблюдават,
обговарят, използват. Текстовете на поета внушават
аморалността на това разделение, априорния цинизъм на факта,
че един човек може да бъде на война, в ситуация на физическо и
духовно изпитание, пред лицето на смъртта, а друг – да бъде
отдалечен, приемащ информация за войната, коментиращ
войната. За Подвързачовия лирически човек е цинично
съдбовното за едни да е случващо се за други. За улеснение,
тези социалнопсихологически типове можем да назовем
персоналистично война и зрителя, уточнявайки, че визията на
втория е определено опосредствена – той „вижда“ войната чрез
слуховете и четенето на телеграмите, „участва“ в нея чрез
знаенето на информацията, нейното анализиране и изживяване.
Изживяване, само по себе си пародийно, защото помества
Историята в Бита и така я профанира:
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Ти питаш ме що ново тука,
из шумни булеварди, кафенета,
и бързаш да добавиш: сигур скука,
игра, гулай, жени, антрефилета.

Ах, нашта участ тук е много тежка –
[...]
Ний трябва телеграмите да знаем,
кои, какво, кога са го заели;
до кървав пот, по цели дни чертаем
по мрамора – световните предели.
(„В тила“)

В текстовете на поета воинът е далеч от битовото; той е
единен като психологически тип и е идентифициран чрез
едновременността на човешката простота, скромността и чуждия
на всякакво тщеславие героизъм. Воинът е отдалечен – като духа
на Дебелянов от стихотворението „На падналия другар“: витаещ
„светло-примирен и тих“ отвъд „земните пустини“. Найпатетичното и приближено до реалността негово присъствие е
във видението, което взривява с яростните картечници и писъка
на коварния шрапнел тихата „глъч“ на „празничний булвар“.
Образът на воина е проектиран в условността на срещата му със
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зрителя; условност, която не разколебава безусловността на
преклонението пред героичното, но го отдалечава; внушава го
като отношение на човек, който не се чувства достоен безусловно
да го изрази:

И сещам тежка, окървавена
ръка на някой властелин
над мен – и шепне реч сподавена:
„Послушай ги, несретен син! –
И колчем срещнеш обгорения
герой на четири войни,
смени калпак – и със смирение
чело юнашко шелуни“.
(„Видение по „Цар Освободител“)1

Лирическият
субект
на
Димитър
Подвързачов
едновременно се идентифицира със зрителя и се разграничава от
него, защото оценъчно диференцира зрителите. Той е зрителят,

Цитатите от „Видение по „Цар Освободител“ и „Хроника в
стихове“ са по изданието: Подвързачов, Д. Избрани съчинения.
Книга първа. Стихотворения. София, 1938. Цитатите от всички
други творби са по: Подвързачов, Д. Избрани произведения.
София, 1981.
1
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който няма идентичност на воин и сам се лишава от правото да
прославя бранните подвизи на своите. Далеч от екзистенциалното
изпитание на фронта, лирическият човек е потопен в дребните
чувства на тълпата и може да „види“ българския бог не като
благославящ ранни победи, а бдящ над столичния град,
„усмихнат – над ажури и закръпки…“ („Затишие“).
Имплициран като морално обоснован, отказът да се
представи войната – непосредствена реалност, не означава
отказ от идея за същността на войната. У Подвързачов тя е
„раздвоена“. Всъщност стихотворенията визират две войни.
Едната е конкретната – Балканска, Междусъюзническа или Първа
световна. Поместена в исторически контекст, тя експлицитно не е
славословена, не е означена като освободителна, не е поетизирана
по вазовски или кирил-христовски като героика. Но имплицитно
е оправдана – както морално, така и исторически. В найсъкровено звучащите творби на поета, публикувани в разгара на
Първата световна война – „На моя син“ (сп. „Отечество“, 1916, №
34–35) и „На падналия другар“ (сп. „Отечество“, 1917, № 6) –
няма и оттенък от хумористично-ироничния ракурс, така присъщ
на Подвързачовата поетизация на патриотичната тема2. Любовта
към родината е безусловно изразена; тя не само е личностна
идентичност на лирическия човек, но разгръща сакрални (в „На
моя син“) и метафизични (в „На падналия другар“) конотации3.

Сравни със стихотворението „Родина“, публикувано за първи
път в „Смях“, 1912, № 48.
3
Най-емблематични са следните стихове:
2

Отвърнат днеска – ти я виждаше
във бъдещето може би,
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Тяхното присъствие е достатъчно сериозно, за да направим
извода, че поезията на Бащата фактически оправдава
конкретните войни на България като морално необходими и
освободителни. Съвсем различно е отношението към войната,
видяна от една метаисторическа гледна точка – като зло,
плод на несъвършенството на човешката природа, рожба на
етическата недостатъчност на човека изобщо. Такива са
посланията на стихотворението „Война“. Текстът е изграден като
монолог на земята-майка. Абстрактната символика ражда
апокалиптични внушения. Войната е концептирана като
поругаване на ценностите на живота и всевластие на смъртта.
Автор на две метафизични поетически апологии на смъртта –
като спасение от самотата в живота и себеосъществяване чрез

обтънала във лъчезария,
възкръснала като Христа,
земя на правдата света –
България!
( „На моя син“) Аз не тъжа за никоя раздяла.
Душата ми – смирена – не ридай,
че в дните бранни светло заживяла,
тя възсия – простила – и отдала
съкровищата си на родний край.
(„На падналия другар“
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трансцендентното Друго на Битието-Празнота („Смърт“ и
„Смъртта“), във „Война“ Димитър Подвързачов идентифицира
смъртта като тържество на Небитието, на античовешкото начало.
Тя не е ипостас на войната, а е нейна същност. Чрез войната
смъртта осъществява пълнотата на своето нечовешко (не)битие.
В монолога на земята-майка ужасът от всевластието на
унищожението се слива с потреса от непонятността, абсурдността
на ставащото – човекът е иманентно чужд на смъртта, а сам я
твори, сам се принася в жертва пред идола на войната:

Земята-майка стене:

Смъртта-всевластница ме покори,
с червения си плащ денят засени –
ята от хищни врани, настървени
за мърша – ще пируват до зори.
[...]
И тихий ангел на мирът дори
пленен, поруган – и обезглавен е.
[…]
Децата ми са кротки и добри,
oецата ми са за любов родени…
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Земята-майка стене…

У Подвързачов абсурдността на войната има освен
трагичен и комично-еротичен ракурс. Във фриволните текстове
„Вопъл“ и „Хроника в стихове“ желанието за любов
дискредитира смислеността на войната. Стихотворението
„Вопъл“ можем да разглеждаме като типологична антиципация
на девиза на американската контракултура от 60-те години на ХХ
век: Make love, not war. Тази фраза, станала особено популярна
чрез песента на Джон Ленън от 1973 г. – Mind Games, откриваме
като зашифровано послание на цялостната смислова структура на
„Вопъл“ и особено на финалните стихове:

И със оръжие, що не убива,
да поразим сърцата си смутени,
и във една взаимна офанзива
да паднеме, един от друг пленени.

Сходни са интенциите на „Хроника в стихове“. Въпросът:
кои са причините за войните, е зададен, и то свръхсериозно – чрез
онтологичната символика на Бога и Сатаната, но не получава
отговор. Смислеността на войната е отречена чрез внезапния скок
на мисълта от съдбата на човечеството към еротичното
присъствие на жената – тук и сега:
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Идат вести отдалеч
за ужасни катаклизми
пушки, топове и сеч,
бой с юмруци и със чизми.

Кой напътства тез войни –
Сатаната ли? Сам Бог ли?
Ах жени, жени, жени,
със разцепените рокли!

Най-акцентираната тоналност във военната поезия на
Подвързачов не е нито трагичната, нито хумористичната, а
сатиричната. Тя разделя образа на зрителя надве, идентифицира
два типа зрител. Единият е човекът, за когото войната е
развлечение (развличащият се зрител). Положен в безопасното
пространство на улицата, той е нравствено уродлив, защото за
него трагичните събития на фронта са само информация, чрез
която запълва празнотата на своето битие. Войната – история за
нацията и съдба за воина, е видяна посредством оптиката на
битово-клюкарския поглед към света. Отношението към
развличащия се зрител пулсира между насмешката и
презрението, изразени в цитираното стихотворение „В тила“, а
също в „Дни кървави“ и „В тълпата“. Заглавията са определено
символични. Ефектен акцент върху моралната нищета на
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невоенния човек е псевдоидентификацията му с героя воин във
финала на „Дни кървави“:

Ах, тези варварски беседи:
„Картеч – граната – смазан враг!
Ура за новите победи!
Шест хиляди убити пак!
На нож народните душмани!
Ще победим. Сам Бог е наш!“

Ах, тези яростни закани
От асфалтираний паваж!
„Да живей войната“ и „Поет и воин“ представят другия тип
зрител – човека, който не участва във войната, но извлича облаги
от нея (облагодетелстващия се зрител). И в двете творби той сам
изповядва
своята
цинична
философия
на
ползата,
саморазобличава се:

При туй и, както знаеш, не съм служил войник,
та имам харна сметка да дигам боен вик:
места ще се опразнят, подир една война,
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и – ето наша милост се дигнал на цена.
(„Да живей войната“)

Воин.
Я чуй ме бе: защо ли прахосвате труда си?
Къде са тия луди, да ти купуват книги?!
Поет.
Не, братко, ти не знаеш: държавата цени ги,
Откупва – и си плаща, каквото к дадеме
(„Поверително“)

И да ти кажа право – сега е тъкмо време
И наший брат по нещо да закачи от нея.
(„Поет и воин“)

„Поет и воин“ подсказва защо работещият в редакциите на
„Отечество“ и „Военни известия“ автор пише толкова малко и
така непатетично за войната. Държавното толериране и
субсидиране на военно-патриотичната тема в литературата влиза
в противоречие с моралните принципи на Подвързачов, според
когото използването на изкуството като източник на доходи
унижава както самото изкуство, така и неговия творец.
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Показателен е един афоризъм на автора: „Трябва да е
отвратително да се препитаваш от изящна литература. Да
гледаш как всеки ден твоите съкровени блянове се превръщат в
агнешка яхния и гювеч със зарзават!“
Но произведението поставя и един друг въпрос, нямащ
отношение към идентичността на облагодетелстващия се зрител
и проблематизиращ ценността на военната литература,
независимо от това с какви цели и от какви нравствени позиции
се пристъпва към нейното създаване. Въпросът е включен в
словото на воина и съдържа отговора в себе си – в граничната
ситуация, пред лицето на смъртта, човекът на войната е
индиферентен, чужд на стиховете за войната:

Войн.
Ти може и да пееш – но кой те чуе тамо
от пушки, от картечи, от бомби и гранати?

В контекста на цялостното Подвързачово тематизиране на
войната хумористичният диалог на „Поет и воин“ определено
проблематизира военновременното изкуство, неговата морална
състоятелност. Безспорно това е основна смислова насока на
опосредственото представяне на войната в текстовете на автора.
Тя обаче се самодискредитира чрез своето художествено
изразяване.
Малкото творби, които Бащата посвещава на военната
тема, дават една пълноценна естетическа визия на
невоенната психология, поместена в контекста на войната.
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Войната и мирът у Димитър Подвързачов съществуват
едновременно и разнопространствено. Поетизацията на тази
релация е ценностна, защото екзистенциално-граничното битие и
битът, войната и мирът се идентифицират във взаимното си
съотнасяне. В човешкото мислене те, като системи от образи и
понятия, се съдържат една в друга – всяка война се води в името
на някакъв бъдещ мир; във всеки мир присъства представата за
евентуална война. И ако войната е битие не само за тези, които са
„там нейде“, „със пушки при нозе“ („Затишие“), но и за тези,
които „пълзят по тротоарите“ („В тълпата“), непатетичното к
поетизиране в творбите на Подвързачов обогатява познанията ни
за духовната атмосфера на драматичните за България години
1912 – 1918.
Непримирим с моралната нищета на зрителя на войната и
самоиронично подписващ стихотворенията си с псевдонима
„Нестроевая сволоч“, Димитър Подвързачов е и безспорен
пример за нравствено извисена писателска личност. През целия
си живот той пише афоризми. Два от тях: единият – за писателя,
и другият – за войната, като че ли най-точно характеризират
моралната идентичност на човека и твореца Димитър
Подвързачов, отстоявана във времето на войните:
„Малък човек може да не бъде голям писател, но голям
писател не бива да бъде малък човек.“
„Войната е баща на всичко – е казал Хераклит.
За майката не е казал нищо, но по всичко изглежда, че
това е глупостта.“
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