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Предговор

Когато литературата спре да
охранява хоризонтите си, започват
да я четат войници и слугини
Подходът към историята на литературата има също своя
история. Сигурно вече за никого не е парадоксално, че тази
история може да се разказва по няколко начина: от страна на
големите ѝ сюжети (национални драми, изпитания на българския дух, търсене опорите на идентичността, образите на българската природа). Историята на литературата, както ще види
читателят на тази книга, може да бъде разказана и от страна на
низовите ѝ сюжети. Там, където се случват нищожното, тривиалното, където националното е клиширано до степен на банални образи на битието.
„Паралитературата. Текстология, социология, медиатори” е засега последната страница на тази толкова крехка и
недолюбвана история на литературата ни, гледана откъм низовите ѝ редове. Плахите опити да се начене първата ѝ страница
обаче са далече назад – те са колебливи, защото през първите
десетилетия на ХХ в. всеки литературен историк е обхванат от
притеснения: как би изглеждал канонът, ако акцентът се пре
мести и „от горе” изследователят премести поглед „надолу”, към
масовите четива, към сантименталната поезия в песнопойките
и по илюстрованите пощенски карти. От друга страна притес
нения буди и въпросът: какво ще стане с т. нар. „класическо
наследство” при условие, че се изследват не авторитетните и


авторитарни писатели, а треторазредни и неизвестни творби,
оставащи по силата на тяхната културна рецепция по-скоро
анонимни. Със страшна сила остава да виси и проблемът за
снизяването, когато по презумпция приети за класически текстове като „Хайдушки песни” или „Хубава си моя, горо” бъдат
пренесени от пространството на „големите стихосбирки” в
пространстото на албума, песнопойката или смесната китка от
„разни стихотворения”.
Сигурно заради това – оценявайки накъде поема българската поезия – още през втората половина на ХІХ век се
надигат тревожно-високомерни закани, че „не ставало поезия
на българский язик”. А че „не става поезия” се виждало ясно и
от „суровия ни език”, и от прощъпулника на родната словесност – тя следва не големите и образцови руски (примерно)
поети, а един Христопуло. Не много след това поет като Вазов
настойчиво и охраняващо създава няколко металитературни
проекта, нацелени да докажат обратното („Българският език”,
„Родната реч”).
В годините на „модерните времена” поети и критици
единодушно предупреждават българския читател (и писател)
с фрази като – „та имаме ли поезия, че и история да ѝ се пише”.
Димитър Подвързачов и Дебелянов конструират именно образа на тази висока литература, чиято перспектива е „от Вазова
насам”. А това е и техният отговор в „Българска антология”: да
покажат как родната художествена словесност за времето до
1910 г., преминавайки през различни поетологически модели
(от публицистичния през сантименталния до символистичния), формира своите исторически граници.
След европейската война Владимир Василев и Иван Радославов почти едновременно с менторски тон продължават
охранителните действия спрямо поезията: първият се опитва
да я предпази от репортажно-вестникарския почерк (имайки
предвид Хр. Смирненски), а вторият – от собствената ѝ тра

диция, изтъквайки, че Т. Траянов е начало на началата, а сим
волизмът е хранител на духа и на традициите в изкуството.
За да спестя подробностите, е редно да напомня последните (за втори път краевековни) „есхатологични” опасения –
за края на литературата. Но за това – допъти.
И две други едновременни неедновременности:
На границата на ХІХ-ХХ век по отработен рефлекс тръгва настървено записването на поезия – записване из интимни
кътове, по страниците на албуми, лични книжки, пощенски
карти, писма, дневници. Не друг, а самият Пейо Яворов е настойчив писач на поезия из подобни публично-тайни места.
Трябва да имаме едно наум, защото той не само изписва не
колкократно свои текстове по гърбовете на пощенски карти
(адресирани до Дора Габе, Мина Тодорова, Лора Каравелова),
а и целенасочено създава и поетически цикли под водещи руб
рики като „Албум от лирически звуци” и „Дневник”. Да биха
се вгледали в тях от висотата на менторските си пози, Пенчо
Славейков и д-р Кръстев едва ли биха допуснали в сп. „Мисъл”
такива псевдосецесионни жестове. Ако и да изглеждат като се
цесионни, подобни текстове са безукорна литература, защото
проблематизират самото поле на езика на поезията.
„Албумната поезия” обаче в 1896–1901 и в 1909–1911 г.,
както сочи първата глава на тази книга, „вече” не помни жестовете на Яворов. Поетът Яворов създава емоционално и идеологическо пространство със своите заглавия. Те интимизират
вторично текстовете, които ги следват. Но кичозните стихове
в албумите на Л. Търговски, масово-популярни, известни и тананикани, са нещо друго. По всичко личи, че албумната поезия
вече като да е преминала отвъд литературното пространство и
е заформила своя паралелна територия. Защото в двата албума
на Л. Търговски (1896–1901) и Н. Сапунджиев (1909–1911), с
които начева книгата, много от текстовете звучат така, сякаш
са преписвани иззад гърба на Кирил Христов („Трепети”) или


Пенчо Славейков („Момини сълзи”). Но не са преписани оттам. Поезия, подобна на „Не питай защо те любя” и „Цвете
мило, да би знало, мойте болки на сърдце”, на пръв поглед на
право би могла да се нарече „естетически наивна”. Определението е вярно, но недостатъчно – толкова недостатъчно, че
може да обърка причини и следствия.
Двата албума сочат ясно, че поезията вече е подвластна
на всички норми на масовата култура – и по разпространение,
и по потребление и начин на създаване, а и по пренебрежението си какво ще каже високата естетика. А тя, високата естетика,
в лицето на литературни историци като Боян Пенев не казва
ласкави неща. Но пък и не ги казва еднозначно.
Когато търси изворите на Петко-Славейковата „анакреонтическа” поезия, Боян Пенев някак се обърква. Той отлично
е усетил улично-кръчмарския дискурс в текстовете на гръцкия
„авторитет” Христопуло, от когото младият Петко Рачов заема
и когото имитира. Но професорът Б. Пенев изтъква, как „в лириката на Христопуло”, въпреки че много добре съзнава нейната сантименталност и нищожност като литература, „няма
нищо, което да смущава нашето естетическо чувство”. Та
къв редукционизъм на нормите буди подозрение, защото сам
Вж. Стефанов, Ив. От естетика към социология на изкуството. – В: Социологически модели на изкуството. Антология „Социологи
чески измерения на изкуството (съст. И. Стефанов, А. Янева), „Асконииздат”, Т. 1, С., 2001, с. 21.

Дано това определение да не е носител на жанров белег – „анакреонтически” са наричани Петко-Славейковите стихове от началото на
неговата творческа биография. И това може да се срещне във всеки труд
по литературна история на българския ХІХ век. Но сериозната доза сан
тиментализъм, безспорната баналност на образите в тях и шлагерният
модел, който следват, унищожават съдържанието на термина „анакреонтически стих”. Ако приемем условно, че Анакреон е създател на жанр,
този жанр не може да бъде открит в ранната лирика на П. Р. Славейков.

Пенев, Б. История на новата българска литература., С., 1977, с. 366.
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Боян Пенев ще нарече стихове като тези (появили се по-късно
из албумите на Л. Търговски и Н. Сапунджиев) „поезия за войници и слугини”. В началото ХХ в. тя е вече ниска литература,
но като за средата на ХІХ век подобна неи „поезия” все още не
тревожи естетическото съзнание на историка.
Л. Търговски и Н. Сапунджиев се държат като читатели
(и потребители) на литература, чийто вкус е форматиран от
масовата култура. За времето между 1896 и 1911 години този
феномен е наистина вече факт в българския обществен живот.
Само че тук е нужно уточнение – читателят на масова литература не е „естетически наивен”. Въпреки образованието си (а
тези двамата са образовани хора), този читател няма естетически филтър в съзнанието, той не допуска, че априори би могъл
да съществува категориален апарат, с който, съобразявайки се,
изкуството (поезията) би трябвало да вкарва в сюжет и образ
определени ценности, хуманизиращи критерии, с чиято помощ светът би изглеждал по-малко неуютен.
По същото време, когато е масовият бум на паралитературата, Бенедето Кроче (1911) казва приблизително следното –
„поетът винаги изразява себе си”. Казано иначе, художникът
изразява не социални императиви и условности, а себе си. В
поезия от типа на „За тайната трагедия на Денка Тодорова
от село Божурово, Кубратско” или „Разказват как в далечни
времена живял е шут със своята кралица” такова „изразяване
на себе си” напълно липсва. Настъпил е срив в отношенията
Автор – Текст – Свят. Защото другият, последният член във
веригата на литературната комуникация (читателят) е зачезнал – рецепиентът вкарва текста в други протоколни полета
Най-важните предпоставки за това са налице – единна образователна стратегия, медийно и политическо (награди, конкурси) интитуционализиране на литературата, пазарно употребление и доминация
на стоковата (вече) природа на художествения текст.
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(кафе-шантански, кръчмарски) и не се държи като читател.
Социалните му и рецептивните му филтри са преосновани по
друг начин. Няма да сбъркаме, ако припомним какво помни
Бай Ганьо – от „Продадена невеста” на Б. Сметана той помни
не текста, а една от ариите, консумирана от българския кръчмарски дискурс като „Продала сей бабината сланинка”. Заради това е и съжалителната му реакция към двете изкушени от
музиката и от изкуството жени – „И да им разправяш колко
стъкла си счупил с музика, не могат те разбра!”.
И другото важно нещо: в тази „литература” от песнопойките и албумите авторът е декласиран като „художник” на себе
си (душата си). Той вече едва ли е художник, а по-скоро „репортьор” (както би казал Владимир Василев), който не черпи
вдъхновение от душата си, а от няколко други места. Тайната
трагедия на Денка Тодорова от с. Божурово е текст, заел сюжет от сензационните колони на ежедневния печат, а песента
за любовта на шута е явно с приказна основа, изкривена по
„нормите” на друга комуникативна среда. Но и в двата случая
душата на художника вече е занемяла. Казано накъсо, такава
„литература” се развива покрай, паралелно на художествеността, защото се създава върху медията или паразитира върху приказния фолклор. А авторът съзнателно предпочита да
излезе от полето на атрибуциите и да не бъде институция на
литературността, а да нахълта из анонимността.
От края на ХІХ започва и се развихря през целия ХХ век
процес на неофолклоризация на литературата. И една от приНещо подобно се случва в 20-те и 30-те години с А. Каралийчев,
Ф. Попова-Мутафова и Анна Каменова – тяхното участие в една от силните масови литературни поредици („Библиотека Древна България”)
не само не е престижно от гледна точка на вече формираните им сериозни фигури, а уличаващо статуса им на автори на висока литература.
Не е престижно, но е печелившо: вж. по- подробно Стоянов, Ст. Литературата на двора., С., 2001.
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чините е качественото преобразяване, отказа от съобразяване с
нормите на високата словесност. Другата причина е въдворяването на поезията из сборници, песнопойки, албуми, дневници.
Неофолклорното битие на литературата, както още бихме на
рекли паралитературата, може да се разбира като отказ на тази
литература да бъде изкуство, отказ да изпълнява функциите
си на художествена словесност. Итеративността, баналността
и клиширането са „китовете”, които не крепят, а давят поезията и я правят „пара–”. По дефиниция това са отвъдни черти,
те не са били никога част от аксиологическия апарат на класическата естетика. Итеративността, баналността и клишира
нето са новите характерни особености както в полето на текстовите реалности, така и в рецептивното поле. Естетическите
категории, апаратът на естетиката остават „преди” и „отвъд”
тези реалности. По принцип казваме, че апаратът на естетиката изпробва уникалността на един текст. А из низовите си редове литература (паралитературата) е именно не-уникална. Тя
може да бъде „сензационна” (като историята на Денка Тодорова) или меланхоличнодраматична (като историята с влюбения
шут). Но и в двата случая е сълзливо-сантиментална.
Интерпретацията на тази поезия няма как да стане по
нормите на естетическото осъзнаване на един художествен
факт. Причината е в това, че, за да се интерпретират подобни поетически текстове, трябва да заработи друг категориален апарат – а това значи „нова” естетика. „Разделението на
езиците” на художеството (литература–паралитература) отнема идентичността на системата от критерии и норми за
интерпретация. От друга страна обезличава и обезоръжава
естетическия жаргон и наукоподобността на критическия
език. Причината: защото текстове като „Вишните цъфтяха,
в малък парк седяхме ний”, „Аз неизказано страдам, сълзите
едвам си държа” или „Съблечи ме, съблечи ме, ти го правиш не
сравнимо” биха заставили езика на критическото съждение не
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да интерпретира, а да пре-разказва, да буквализира. По друг
начин казано – този език трябва да чете не знаци, а направо
обектите. И още по-точно: текстът на „Рекох и аз да залюбя
хубава една мома” или текстът за влюбените Ветю и Величка са набор от денотати без контекст, а това означава без ин
терпретанти. Освен съобщението във вестника те нямат друг
контекст. В „стихове” като тези се разхождат голи обекти, голи
сюжети, а голият обект не се интерпретира. Той не е знак за
нищо, а само знак за себе си. Не остава друго, освен да го приласкаеш, да го „отведеш в някоя квартална кръчма и да поръчваш” други такива.
Дълбоко в мен си остава едно подозрение – че парапоезията намирисва на свръхреализъм, т. е. по определение може
да се нарече „сюрреалистична”. Но гледана откъм фунционално-образната ѝ страна, парапоезията няма как да е „сюр–”. Тя
е друг свръх-реализъм, който не изкрививява (поправя представата за) действителността, а коригира действителността,
изкривявайки представите за нея. Тя не може функционално
и образно да изкриви обекта (като сюрреализма), защото поставя образа и сюжета си в неперспективни форми: без дълбочина, без сфумато, без метафорична деноминация. Липсата на
светлосенки и дълбочина се компенсира с убийствен мимезис
– мимезис на това, което не само се е случило, но винаги може
да се случи пак (като историята на Ветю и Величка), но и мимезис на идеологемите (както в поезията на соцканона). Високата
литература (включително и сюрреалистичната) събира неочак
ваното и фамилиарното, а от тази критична точка на контакт
между езиците се раждат изпитанията пред значението. Паралитературата е само във фамилиарното.
Виж още и Дювиньо, Жан. Изкуството днес. – В: От оригинала
до кича: социологически модели. Антология „Социологически измерения на изкуството. (съст. И. Стефанов, А. Янева). С., 2001, Т. 2, с. 126.
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Тя има чертите на кича – носи самоочевидни (самоизразяващи се) значения, което ражда буквализмите. Кичът елиминира интерпретацията, защото свежда семиозиса до нула.
Така и понятието „творба” се изпразва от смисъл. Трябва да
разбираме това като умишлено анонимизиране, излизане извън атрибуцията и институционализацията на авторството.
Оттам идва инстинктивното влизане във вторичните нива на
фолклорното – песнопойки, „събрани” или „наредени” от нечия съставителска, а не авторска ръка.
Особеното тук е, че подобни размествания в категориите на литературната комуникация, променят качеството на
литературния човек. Лирическият човек, да кажем, в текст на
Яворов, говори за причини – говори примерно така: „мъгла в
душата изнурена като в настъпилата нощ…”
Лирическият текст на парапоезията няма субект на емоцията, той говори за следствия примерно така: „Песен за влюбените Ветю Н. Гарийски и Величка х. Генчевска от с. Кормянско, Севлиевско, как са нещастно убити през 1927 г. навръх
Ивановден”.
Метафората в текста на Яворов немотивирано сближава субекта и обекта и предизвиква семиотичните процеси на
идентификация между света в мен и света извън мен, а това
универсализира емоцията – прави образа уникален, но и универсален.
В текста на песента за Ветю и Величка вече няма метафора, няма знакови процеси, които да изведат образа от логическата му наподобителна основа на съществуване и той си
остава поради това „като в живота”.
Възприемателят на Яворовия стих трябва да разпечата
реда на думите и да асоциира някакво значение. Възприемателят на текста от песнопойката разчита преразказаната драма
(„как са нещастно убити” Величка и Ветю) по начин, по който
разпознава такива драми извън текста, в живота наоколо – без
15

да се налага да чете знаци, да въобразява връзки и скрити послания.
Читателят на Яворов е принуден да извършва сложни
идентификационни процеси, да изостави буквалното и да потърси иносказателни значения; читателят на текста от песнопойката е задоволен с това, че открива „самоочевидни значения”.
От всичко това ще излезе, че философската естетика
(воглаве с Кант и Хегел) ще остане без функции спрямо явление като паралитературата. Но тя е без-функционална и към
такова явление като авангарда в литературата от следвоенните години. Причина за това може да бъде предположението, че
авангардът деградира образа. Той е по-скоро художествена
практика, без-óбразна в същността си. Авангардната поезия
(начело с експресионизма и акмеизма) е неопределима като
опит за конструкция на едно художествено цяло. Тя залага
умишлено на деструкциите, алогичността и антийерархизма.
Паралитературата (вътре в себе си тя е и масова) наивистично снизява образа, защото го буквализира. И в двата случая
В приблизително същия контекст Клемент Грийнбърг говори
как руският селянин би реагирал, ако допуснем, че се изправи пред
картина на Пикасо и след това пред картина на Репин – в картината
на Репин ценностите са в сюжета, те изглеждат далеч по-възвишени,
защото са буквално четливи; в картина на Пикасо този селянин ще
види линии и абстрактни образи, които ще го насилят да размишлява, да поражда сложни асоциативни движения из интелектуалния си
багаж, за да стигне до ценността на посланието. А за такива трудоемки
и интелектуалноемки дейности трябва време, подготовка, култура, т. е.
предварителни възможности. [Грийнбъг, Кл. Авангард и кич. – В: От
оригинала до кича…, с. 206. ]

Оставям настрана течения като дадаизма и подобни, защото те
са отвъд езика. Търсейки другия език, който да изрази неизразимото,
подобни естетически направления нямат дори най-малък досег с изискването литературата все пак да бъде социална дейност чрез конструираните от нея образи, носещи определено послание.
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става дума за друг тип образност и йерархичност, за друга система от категории. Това отнема на класическата естетика възможността да търси и открива функциите на художествените
текстове такива, каквито ги е конструирала спрямо „универсалните ценности” добро–зло, красиво–грозно, мимолетно–вечно,
индивид–група, идентичност–безредие, самота, носталгичност
и пр. Класическата философска естетика борави с такива полюсни (двусъставни) модели, за да гради йерархии, за да подрежда (интерпретирайки) образа в изкуството спрямо тях.
И в авангардните, и в паралитературните текстове се
наблюдава своеобразна безродност на човека. В случая с експресионизма: Гео Милев определя своя колективен персонаж
като „калта на света – … италианци и немци, чехи поляци,
монголци и негри, всички раси” („Ад”) или като „хиляди, маса …
скот като скот” („Септември”). Такъв персонаж е изписан от
полето на идентификациите. Той по дефиниция няма определи
мост, защото трябва да създаде представа за тоталността на
краха на света, за „всемирната черна мизерия”. И това е целта
на поетиката на експресионизма. Така е и в „Нула Хулигански
елегии” на Николай Марангозов – там дори няма и колективен
субект, а една „луна – око оперирано”, череп, „страдащ от ко
сопад”. Светът е останал без хората, но това означава и бездеен,
странно замръзнал и скован. Национални хоризонти и социални реалии няма.
В парапоезията нещата – външно прилични на посочените – са с друг генетичен код. Например сюжетът с драматично-сантименталните обрати в с. Кормянско (Севлиевско),
възпят в песен, може да се преразкаже в пространството на с.
Божурово (Кубратско). По същата логика няма разлика меду
Вж. „За тайната трагедия на Денка Тодорова от с. Божурово,
Кубратско, с Никола Сираков, финансов бирник от с. Юпер, на 8 ноемврий 1944 г. ” (ІІ глава на тази книга).
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„Засвирил Халил край Радкините двори” и „Аз съм англичанка,
измамена от любов”. В случая не става дума за родови, нацио
нално определими образи. А за една „универсална” драма. Но
за разлика от експресионизма в парапоезията генезисът на
драмата е различен. Нещата от литературата се случват отново
в живота. През 1927 г. е едната драма, възпята в песен, но животът я повтаря през 1944 г.
Драмата на Величка х. Генчевска и Ветю Гарийски (с. Кормянско, Севлиевско) или поне тяхната история от 1927 г. се
случва отново и около 50 години по-късно в Благоевград. Песен
засега няма, но не е за чудене, ако някъде има текст, „извадил
на песен” и тази история. На нея дори има наречена чешма на
десетина километра над Благоевград. Също както романовата
история с Матиа Паскал се повтаря „на живо” първо в САЩ, а
след това в Италия (с. Калварате). Следователно претенциите
за достоверност са всъщност без-определителни, т. е. нямат
художествена функционалност.
Според Теодор Адорно масовата култура „трябва да е
злободневна […] или представена като реалистична, за да посрещне очакванията на една предполагаемо разочарована публика”10. Така претенциите за достоверност целят да свалят образа и „историята” му до ухото на рецепиента. Или – пътят на
този тип литература тръгва от живота, влиза в устата (мълвата) на хората, превръща се в песен, за да се върне пак в живия
живот и неговите кръчмарски вариации.
В културологично същия аспект се развива и попфолкът днес. Но в началото на 90-те години на ХХ век набъбват и
различия. Парапоезията от рода на песнопойките с „поезия за
войници и слугини” не може да се мери с парапоезия от рода
Адорно, Т. Телевизията и моделите на масовата култура. – В: От
оригинала до кича. Антология „Социологически измерения на изкуството (съст. И. Стефанов, А. Янева), С., „Аскони-издат”, Т. 2, с. 179.
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на „Целувай кожата ми – всичко, което знаеш, че обичам” или
„Нашта система е 4–4–2”. Функциите започват да се оразличават, тъй като – на пръв поглед – и двата вида текстове са адек
ватни на кръчмарския протокол. Но резултират в различни
среди. Степента на масмедийност в 20–30-те години и в 90-те
е коренно друга. Телевизорът и стадионът предполагат създаване на мегафакти, каквито са канал „Фен” или концертите на
„Пайнер”. И това акумулира енергии, които са непредвидими
по своята величина и ефект. И немислими за скромните медийни възможности на следвоенните години.
И накрая – редно е да се върна към „есхатологичните”
опасения – че литература, подобна на тази, копае гроба на същинската поезия. Краят на изкуството, предвиден от франкфуртската школа (В. Бенямин, Т. Адорно, Х. Маркузе), е очакване, обосновано от всички процеси и закономерности, ставащи в културата на ХХ век. Чуха се и опасения, че не друг,
а жанрът на романа е най-активният гробокопач на високата
литература. Само че краят на литературата не е романът!
Краят на литературата ще настъпи тогава, когато се случи провалянето на нейната социална функция. Не случайно в
годините на авангарда самозатварянето на изкуството (и поезията в това число) е рефлекс на самозащита от масовата култура, но и рефлекс на де-социализация. Оттогава се заговорва дехуманизация (Ал. Блок, Х. Ортега-и-Гасет) и за глобална
смърт на изкуството.
Ще излезе, че парапоезията е спасителят на литературата, защото тя е повече от социален продукт, по-точно – социализиращ продукт. Такъв продукт, който обективира (уравниловъчно) вкуса, не прави нищо друго, освен да медия-визира.
Масовата литература е най-усърдното отроче на медиясредата,
като сама си присвоява функции на елемент и средство на тази
среда. Песнопойките, попфолкът, масовото четиво (примерно
измислените „лични драми” в едноименни вестници) транспо19

нират един колективен субект в свят на драматични и кризисни ситуации (убийство, ревност, разлъка, носталгии на емигранта). Но те транспонират този субект и в други възможни
светове – на идеални любови („Ти си роза, ти си крем, ти си
щастие за мен”) и утопични пространства („Хубава си моя,
горо”). Тогава не е неправилно да мислим парапоезията като
терапевтично масмедийно средство. По образеца на Аристотелевия катарзис тя се явява очистително средство, а потребителят не се тормози да знае неговия автор. Някой да се нуждае
от името на създателя на пургатива, когато си го купува в аптеката? Затова и водещ гриф на песнопойките често е фразата
„песни за душата”.
И така, кичът в литературата е средство, което отлага края
на литературата. И това е заради ефекта на бумеранга – кичът в
литературата постоянно подрива естетическите устои на високата литература, но пък я „спасява” от самоизчерпване.
проф. дфн Цветан Ракьовски
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(Пара)литературният факт
в терминологичния лабиринт.
Албуми и лексикони
Автокоментарът към заглавието пропуска „текстология”
и „социология” като две дисциплини с по-ясни изследователски полета и апарати. Съдържанието на термина „паралитература” обаче остава проблематично. Не е лесно да се избира
между десетина общи културни
категории и още повече – конфликтни дефиниции на самия клас
ръкописни книги, две от които ще
разгледаме тук.
Това е началната страница от
ръкописния „Албум от разни песни за спомен”. През 1896–1901 г.
„песните” са съчинявани, писани
и преписвани (някои – и смайващо калиграфски) от съучениците
и приятелите на Любомир Д. Търговский от Разградската гимназия. Между тях е и Боян Пенев.
Първите стихотворни опити от
Вж. обзор на литературносоциологическите подходи в: Я. Милчаков. Социология на литературата, език и политика. С., 2001.

К. Кунчев. Посвещения на Боян Пенев в един ученически албум
от 1897 г. - 125 години от рождението на Боян Пенев. Научна конференция „Боян Пенев – (не)забравеното наследство”. Шумен, 2008, с. 144.
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1896–97 г. на самия Боян Пенев впрочем са в поредица, озаглавена „Уломки от старите тетрадки», а през 1899 г. той съставя
тетрадка под заглавието „Простонародни песни, събирани от
майка ми”. Сам по себе си изключително интересен източник
за емоционалния облик и поетическите вкусове на образованата българска младеж от края на ХІХ в., „Албумът” съдържа
освен собственото лирично творчество на разградските гимназисти и гимназистки, записи от анонимния и деавторизиран
градски фолклор (български, гръцки, турски и арменски), стихотворения на български и на руски поети, романси и т. н. Така
изглежда и страница от „Албум”-а на Никола Сапунджиев. Той
го съставя през годините 1909–1911 г. отново в Разград и в родното си с. Славяново, Поповско.
Най-естествено е да
започнем от определението „албумна поезия”. Руската културна традиция
на ръкописния албум се
превръща в една от емблемите на „литературния бит” в теориите за
литературната еволюция
на Ю. Тинянов – ОПОЯЗ.
Прието е да се твърди, че в
тези теории предметът на
литературната наука преживява първата си радикална „демократизация”.
Колкото и да подвежда
този термин в литературноисторически контекст,
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Архив на Б. Пенев, арх. ед. 120.

е вярно, че през 20-те години придобива изследователски престиж и теоретична важност самият вид литература, към който
най-общо можем да отнесем албумната поезия и в нейните
български прояви. По същото време обаче в СССР се води и
натрапливо политизиран спор с идеите на Тинянов. За някои
„пролетарски” литератори като А. Гайдар „буди недоумение”,
защо дори и в средите на „съвпартшколниците” старата албумна традиция на отречената Русия е все още жива. Гайдар
пита настъпателно кога ще бъде изкоренен подобен „еснафски
навик – едно обидно за новата епоха наследство от миналото?”. Въпреки този епизод (който точно отразява атмосферата
на сблъсък между различните политизирани естетически радикализми от средата на 20-те години на ХХ век в СССР), е
прието да се говори за интегрална „албумна култура” в Русия.
Като разширява нейния обхват с албумното творчество на идеологически санкционирани в съветския период маргинални
групи и субкултури („бивши хора”, политически и криминални затворници, „алтернативни”), руската литературна наука
(с видими постмодерни импулси в последно време) системно
разработва и до днес заложената от Тинянов интерпретаторска
линия.  Можем да боравим и с термина „тривиална литератуЮ. Тынянов. Ода как ораторский жанр (1922) – В: Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. – С. 227–252; Мнимая поэзия. (1931)
М.: Просвещение, 1978.

А. Гайдар. Альбомные стихи. З в е з д а , (Перм), 13. ІІ, 1926 (цит.
по: М. Калашникова. Современный альбом: типология, поэтика, функции. Автореферат. Тверь, 2004, с. 7.

В. Вацуро. Литературные альбомы в собрании Пушкинского
дома (1750- 1840). В: Ежегодник рукописьного отдела Пушкинского
дома на 1977 год. Л., 1979. С. 3–60; Л. Петина Структурные особенности
альбома пушкинской эпохи. В: Ученые записки Тартуского гос. университета. Тарту, 1985. Вып. 645. С. 21–36; Л. Петина. Художественная
природа литературного альбома первой половины XIX века: Автореферат. Тарту, 1988.; В. Образцова. Альбомная поэзия пушкинского Пе23


ра”, но в по-друг смисъл от този, който наложи немската традиция. Терминът е принципно уместен, доколкото става дума за
възпроизвеждане на преобладаващо тривиални литературни
образци. В сборника има и текстове, за които са приложими
дефинициите „постфолклор”, „писмен фолклор”, „парафолклор”, „литература на личния документ”, „наивна литература”,
„културна антропология на писането”.
Предпочетеният термин „паралитература”, колкото и спорен, на първо място отразява подчинената функция на самата
литература спрямо символичните писмени актове на приятелския жест, посвещението, дълга към общия спомен. „Драги
Любомире, – Ще ме помниш, нали?…?!// -Както искаш! Твой
Али” – пише до Любомир някой Али от с. Касяли Кусоджук.
тербурга – 4–7 июня. Санкт-Петербург. В: Международная ассоциация
преподавателей русского языка и литературы. Санкт-Петербургский
государственный университет. Институт русской литературы РАН
(Пушкинский дом). Международная научная конференция „Русское
художественное слово – многообразие литературоведческих и лингвометодических подходов”; Д. Крыстева. Альбомная поезия А. С. Пушкина, В: Русский язык и русская литература в современном обществе, Кат.
Рус. яз. и лит., Шумен, 1999, с. 240–257.

P. Domagalski: Trivialliteratur. Geschichte, Produktion, Rezeption,
Freiburg/Breisgau 1981.

С. Неклюдов. Несколько слов о постфольклоре. (Въведение в
проекта «Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика»
-http://www. ruthenia. ru/folklore/postfolk. htm.) Общата дефиниция на
С. Неклюдов «постфолклор» отнася подобни текстове към т. н. «трета
култура», която освен изключително «градския» си характер, е еднакво
дистанцирана и от eлитарната (или официално санкционираната), и от
патриархалната селска (или „традиционно-фолклорна”). На свой ред
тя включва хетерогенни и хетероморфни елементи – и масовата култура /…/, създавана от професионалисти „за пазарното търсене”, и «ниския» фольклор, който създават самите носители „за потребление”.

Наивная литература. Исследования и тексты. (Сост. С. Ю. Неклюдов) М., 2001.
24

Този „паралитературен” факт е много интересно свидетелство
за общуването между българските и турските образовани
младежи от това време чрез литературата. Благотворният дух
на „мултикултурализма”, с който ги е свързвала Разградската
гимнизия, подсказва и общност на литературни вкусове.
Различни паратекстове изпълват двата албума. Без да
изчерпват всички известни типове10, тук основно личат биографичните бележки от- и за автори, свободни преводачи,
преписвачи, почитатели, приятели. Специфична категория са
декламационно-рецитаторските маркирания и песенните инструкции към текстовете (скоби, интонационни знаци, брой
на повтарянията на рефрените и т. н.). Количествено забеле10

1997.

Вж. Ц. Ракьовски. Паратекстът на литературната творба. С.,
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жима група обединява конкретните „поводи” за написване на
дадено стихотворение. Сериозен училищен инцидент например поражда драстичното като стилово съчетание: „Простете ме, мили дружки,/ прости ме, рай блажен,/…/ аз отивам
в гроб студен. /…/ Простете ме, аз загинах/ мрачна душа ме
уби,/ Испъдена! Даскал рече,/ той в гърди ми нож заби. /…/
Дебарев, тоз развратник,/ тоз учителски шебек,/ На теб, думам, ти си мръсник,/ от пиянство си слепец. ” – в „Духът на
Ката Илиева” (ученичка в ІV кл. в гр. Шумен)”. Както при „чисто” междуличностните (нефикционални) „стихотворения по
повод” като раздяла с приятел, смърт на близък, обяснение в
любов, радостна вест от някого, така и при по-обобщителните епитафии, епиграфи, поетически пародии и игри в собствен
кръг, поводите трябва да усилват паралелите между авторовата реакция, ценността на написаното и значимостта на дадено
реално събитие (както е във възрожденската традиция). Могат
обаче и да открояват емоционалната дисхармония с обществената атмосфера около събитието. Такъв тон например изпълва
една страница от албума на Сапунджиев, където след сърцераздирателните строфи за самотата и любовните мъки се появява странно неинтимното уточнение, че тези интимни редове
се пишат тъкмо в деня на важната тържествена годишнина в
историята на Разград.
Има и автономни четиристишни парастихотворения,
чиято междутекстова връзка с преписвания текст (в диапазона от циганска песен до Гьоте) трябва да откроява обобщения
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смисъл на иначе конкретния повод. Едно от тях е допълнено
по-късно от печалната маргиналия на Търговски за изявения
калиграф и силно отдаден на поезията младеж Коста Кърджиев („на 11 май 1900 се помина”).
Накрая, както ще проследим, самата литература е важна,
макар и странична дейност в биографиите и на двамата албумни автори.

Албумите и техните притежатели
Като цяло, албумът на Л. Търговски принадлежи към
исторически най-ранния тип Albumstudiosorum. Тези албуми
се създават спонтанно в ситуацията на временния ученически
колектив, в хронологично ограничен период, обикновено преди раздялата. Традицията е жива до днес – в т. н. „абитуриентски албум”, където обаче снимките и най-много автографът,
съпроводен с някоя крилата фраза и координати за връзка,
са заместили някогашната калиграфия и „мъките на словото”.
Съпроводени са с ритуали на селекция и инициация (посвещения, клетви за вечно приятелство и други силно индивидуализирани актове на емоционална и колегиална връзка). Колкото
и подобни сведения днес да звучат като позитивистки рецидив,
трябва да се изтъкне микросоциалната среда и специфичната
атмосфера на Разградската гимназия през годините, когато в
нея учи и съставя своя албум Л. Търговски. Към края на ХІХ в.
гимназията вече е изградила изключително високо реноме не
само като образователна институция, но и като културен център. Нейната европейска архитектура впечатлява и днес.
Много български интелигенти, учени и литератори (сред
тях Антон Страшимиров и Малчо Николов) – възпитаници на
Разградската гимназия – помнят, че от 80-те години на XIX век
там са достъпни, освен българските, и престижните руски списания за литература и хуманитаристика с преобладаващо ли27

берална ориентация
като «Современньiй
мир», «Русское богатство», «Русская мысль» и др. Имало е свои
многобройни читатели и френското списание «Илюстрасион».
Слава на гимназията
е носел изключително
активният и жанрово
разнообразен музикален живот (от църковно и класическо хорово пеене и обработени народни песни до
руски романси), които
гимназистите са усвоявали от високообразовани български и чуждестранни музикални педагози.
Със своята преобладаващо „затворена” пространственосоциална характеристика албумите като този на Търговски се
отличават от другия основен тип албуми-тематичният. Между
двата типа няма непреодолима граница. На практика съществуват много „хибридни форми”, при които определени текстове могат да преминават от единия вид в другия. Въпреки това
втория тип се създава (или съставя) по правило не от формален колектив, а от представители на определена субкултура.
Нейните специфични ценности, теми, жанрове и стилове са
главните критерии за селекция на текстовете и авторските вариации по тях. Функционално тези албуми са значително по„деиндивидуализирани” в сравнение с първия вид. Те пазят не
толкова индивидуални автографи и знаци на междуличностна
28

емоционална експресия, а – важни за идентификацията на дадената социална група текстове: войнишки, затворнически, девически, бохемски, туристически. Тук се отнася и по-рядката
категория албуми, които обхващат литературните предпочитания на религиозни или политически дефинирани социални
(микро)групи. Казано накратко, център на първия тип е конкретната биографична личност с нейните разнородни, но все
пак осъществени в даден стадий от реалната „биографична
траектория” социални и емоционални връзки с различни хора.
Центърът на втория – са самите текстове, чиято обща тематична доминанта изгражда и възпроизвежда дадена субкултурна
традиция. Като литература на личния документ и като „паралитература” албумите естествено попадат сред сходствата и
различията на специфична жанрова общност. Тя ги свързва с
песнопойките, с лексиконите (стандартна анкета), с ръкописните сборници от стихотворения, които могат авторски и тематично да бъдат разнородни или еднородни.
Знаем малко, но достатъчно показателни биографични
факти за притежателя на поетичния албум Любомир с непоетичното фамилно име «Търговски». Между другото, сред неговите приятели – ценители на изящната словесност – срещаме и
близките по социалните си знаци фамилии Чокоев, Чорбаджиев и Бакалов, а и вторият албум е дело на същия по социален
тип и фамилно име Сапунджиев. 11 Асоциативно отбелязваме,
че към края на ХІХ век и у нас «търговия» и «лирика», (чрез
синонимите си «поезия» и «песен») не само се възприемат като
дейности, които трудно може да съвместява в практическия си
живот една личност. За общественото мнение и за литератураПри Никола обаче тази фамилия е «случайно» приета и носена – това е фамилията на злия пастрок, който го прокужда от дома.
Докато Търговски си е търговец «по наследство» – иначе родът му е
известен като «Дюгмеджиеви».
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та «поезия» и «търговия» тогава изглеждат като непримирими
дискурсивни и ценностни алтернативи, всяка от които бележи
изцяло и завинаги човешката съдба със своя знак като абсолютно отрицание на другата Не винаги противопоставянето между тях е било толкова фатално – напомня ни биографията на
ренесансовия търговец и драматург Уилям Шекспир. Колкото
и клиширани от романтизма нататък да изглеждат антиподите
«поет» и «търговец», двете «амплоа» са могли да съществуват
хармонично или поне безконфликтно в българската възрожденска поезия. Там в мерена реч ги съчетават културният идеал за «изкусното писане», поощряваният стремеж към социално издигане и съвкупната практична поука. Такава дидактика
звучи в стихотворението на С. Доброплодни: «Който не знай
да писува доброизкусни писма, // Он между почтените търговци сгрешава весма…» 12. Самата търговия обаче може да
присъствува и като поетическа тема с автономно достойнство,
стимулиращо поетическото вдъхновение, което изпълва акростиха на Оджаков „България каква е”: „А пък там в градови и
села// Е наука, търговщина. ”).
В контраст с възрожденската линия Ив. Вазов очертава и
присъщия на новото време стереотип на поета като противоположен по дух, житейски статус и социална съдба на търговеца: «Знаях как се той гневеше, // някой път в тефтеря свой
// мои песни кат съзреше -//буря! Гръмове безброй! // Синтърговец той мечтайше // с трезвен ум, в полезен труд// да
се впусне – ах, той знайше: // песня носи глад и студ!». Драматичната ценностна дилема «поезия-или търговия?» в случая
с Любомир обаче изненадващо се оказва неутрализирана. Биографично неговата кариера потвърждава древното предскаВж. Я. Милчаков. “Писменик” на Сава Доброплодни и реторичната традиция на Възраждането. - В сб.: Сава Доброплодни. Шумен, 1986, с. 81–87.
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зание, според което «Nomen est omen”. Но най-интересното е,
че „името е знамение” предрича в еднаква степен мястото на
литературата и на търговията в живота на Любомир Търговски. От края на ХІХ век шуменската фамилия Търговски притежава книжарници, печатница и издателство. След 1944 г. то
е национализирано и работи до 90-те години на ХХ век като
печатница „Георги Димитров” (сградата на пл. „Оборище” съществува до днес). „Търговското” и „музикално-лиричното”
начало изненадващо разкриват хармонията си и в модерното
време: в архива на шуменския род Дюгмеджиеви е запазена открита пощенска картичка с портрет на Бетовен, чийто адресат
е Пресиян Дюгмеджиев (до 1909 г. и той се подписва „Търговски”) – брат на Л. Търговски. Допълнителното адресно уточнение „Търговец” е изписано с главна буква, вероятно заради
публичната престижност на търговското занятие, а върху лицевата страна на откритата карта, под портрета на композитора, е оставено сецесионно клише – образец на психологическия
паралелизъм и „синестезийния” унес по текста, който се превръща се в музика (чест мотив в кореспонденцията и есеистиката на времето, между другото и у Боян Пенев): „Сега, като
ти пиша, чувам отвън мандолина…”. Запазената откъслечна
документация на фирмените дела показва, че печатницата е регистрирана на името на Любомир Търговски през знаменателната с толкова други литературни и културни събития 1907 г.
Единственото частично постъпление в Шуменския архив13 на
името „Пресиян Търговски”, обаче съдържа само негови снимки в издателството и книжарницата „Светлина”. През 1909 г.
той е 39-годишен, следователно, роден е през 1870 г.
Държавен архив – Шумен, Частичен фонд на Пресиян Търговски, предаден от Борис Търговски, р-л X, №120 Друга снимка, вече от
20-те години е на Димитър Търговски, около 20-годишен мъж, най-вероятно син на Пресиян.
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Сецесионния дух на епохата и културно-комуникативния престиж на кореспонденцията чрез открити пощенски
картички е запечатала една картичка (очевидно вносна, защото между 15-те европейски езика, на които пише „пощенска
картичка” не е българският). Пресиян я изпраща до сестра си
Олга със следващия текст – доста неясен за страничния читател като загатнати обстоятелства:
15. ІІІ. 906	
До Олга Дюгмеджиева (учителка),
с. Ковачевец, окол. Поповска
Олге, дали да отидеш в Търново или не, зависи от теб.
Ако мислиш, че ще извлечеш полза, иди. Но все пак до другата година всичко ще забравиш /…/
Същи Пресиян

Още по-странно е, че Пресиян решава да изпрати на сестра
си тъкмо картичка с образа на шведската актриса Аста Вестергаард. Като една от артистичните емблеми на «бел епок»-а нейните портрети на фатална красавица са били поставяни редом
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с тези на филмовия кумир Рудолф
Валентино. Какво Олга трябва «да
забрави» чрез драматичния женски образ на тогавашната масова
култура ? Най-вероятно травмата на някаква нещастна любовна
история, а епистолографският детайл говори много за дискретната,
но силна (само)идентификация на
някогашните образовани българи
и българки с подобни персонализирани символи на чувствата и
страстите. 14
До Пресиян (умалително наАста Вестергаард
речен „Пенко”) Любомир изпраща
пощенска картичка през 1907 г. от
Лондон.
Не са известни целите на пътуването на шуменския литератор и предприемач до британската столица. Тя е относително доста рядка „дестинация” дори за заможните и образовани
българи по това време. Освен пребиваванията на Лора Каравелова и на Симеон Радев други български културни сюжети,
свързани с Лондон от „la belle époque” или «Fin de siècle”, няма. 15
Мимоходом казано, усещането, че „хладний и коварний Албион” е отдалечен, чужд и враждебен към България, се е налагало
не само от географското разположение на Англия. Тя наистина
стои извън онази част от Европа, която българите от края на
ХІХ – началото на ХХ век най-силно идентифицират изобщо
Вж. Я. Милчаков. Бай Ганю като пътник на „Титаник” – Ку л т у р а , бр. 22, (1462), год. LI, 8 юни, 2007, с. 10–11.
15
М. Кремен. Романът на Яворов. Част първа. С.,1970, с. 372–373;
С. Радев. Погледи върху литературата и изкуството и лични спомени.
С., 1996, 218–219.
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като Европа. Тази Европа – а
благодарение на една граматическа категория в българския език модифицирана
още по-ясно като „Европата” – за тогавашните българи на практика е включвала
само четириъгълника „Париж – Берлин – Виена – Женева”. Известни исторически
обстоятелства и производните им литературни стереотипи – тук Вазовата роля е
решаваща! – персонифицират „английското” от българска гледна точка в драстичния нравствен контраст
между „милосърдната крас34

на лейди Странгфорд”16 и „бездушния жид Дизраели”. В страстите около Съединението – българската кауза, която се радва
на силна и масова английска подкрепа – кореспонденцията на
Ив. Е. Гешов до жена му Мария от Лондон през 1885 г. е засвидетелствувала окуражаващото единство на английското обществено мнение: „откак пристигнах, два пъти вече обядвам
у лейди Странгфорд, която е станала и тя върла съединистка
като всички англичани”17. Извън тези стереотипни и остро
политизирани антиподи обаче, привлекателният образ на Англия като липсващо на българите културно пространство на
уверения прагматизъм, обществената воля и индивидуалната свобода се появява едва в есеистиката на Б. Пенев от 20-те
години18. По същото време слабото присъствие на английската култура в България тревожи и Гео Милев. Всички автокоментари към неговите преводи от английски, неговата рязка
критика на дотогавашните български преводи на английска
поезия, (които без изключение са правени не от оригиналния
език) и консултантската помощ, която Гео Милев оказва на
баща си – книжаря Милю Касабов в популяризирането на английската литература, са водени от стремежа, да се преодолее
тази голяма културна липса19.
Подобна практична нагласа към „английското” обаче
като че ли насочвала и семейната стопанска инициативност
1876 (На леди Странгфорд Съпруга на горещия българолюбец
лорд Странгфорд): «Чест на тебе, леди славна/ !Милостива, кат жена//
Ти по доблест нямаш равна, //по сърдечна добрина…”.
17
И. Ев. Гешов. Лична кореспонденция. С., 1994, с. 81.
18
Б. Пенев. Нашата интелигенция (1924) В: Студии, статии, есета.
С., 1985, с. 46–48.
19
Г. Милев. Влиянието на английската литература върху българската. (1921) – Съчинения. Т. ІІІ, С., 1976, 60–61; Лорд Байрон. „Манфред” Драматическа поема” Превел Кирил Христов. - Везни, г. ІІІ, 1921,
кн. 7; Лорд Байрон. – Пламък, г. І, 1924, кн. 5.
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на книжарите – литературни ценители Търговски, защото
може определено да се предполага, че Любомир се озовава в
Лондон по дела, свързани с развитата английска печатарска
индустрия. Честите и продължителни пътувания на Търговски-Дюгмеджиеви като делови хора очевидно са впечатлявали
техните познати, защото в една адресирана до П. Дюгмеджиев
открита пощенска картичка (1903, Варна), той е шеговито наречен „haimana”.
Биографията на втория «албумен» автор Никола Николов
Сапунджиев в началото си звучи като повест на Елин Пелин.
По-нататък тя напомня някои страници от «Иван Кондарев», а
ако не беше починал през януари 1944 г., без съмнение щеше да
е сред социалните и психологически прототипове на обречените герои от «Хайка за вълци». Социална разлика между него
и Л. Търговски полага селският произход на Н. Сапунджиев.
Той се ражда и умира в едно и също село. Въпреки това градските, включително и столичните епизоди в неговия живот,
имат важно място. 20 Неговият род е от Еленско, а самият той
е роден през 1888 в с. Караагач (Борисово), днес Славяново. В
Поповско семейството му купува много земи, но след свада
за някаква нива, бащата Никола е пребит до смърт. Малкият
остава сирак на 4 години. По-късно майка му се омъжва повторно и детето наследява фамилията на пастрока си – Сапунджиев. Малкият Никола заедно с брат си Христо са прогонени от втория баща. Христо умира, а Никола е отгледан от леля
си. Завършва 3-ти прогимназиален клас и е изпратен да кандидатства в Семинарията в София. Не е приет, въпреки че по
Дължим голяма благодарност на г-жа Мария Николова, дъшеря
на Н. Сапунджиев за любезно предоставения текст и за споделените спомени; както и на неговите роднини – семейството на доц. Н. Петров и доц.
Д. Кръстева, която самата е изследовател на руската албумна поезия.
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всички предмети получава отлични оценки, освен по музика
(наистина необяснимо, защото повечето, които го помнят, задължително отбелязват неговата истинска страст към музиката и музикалния му талант; той свири на мандолина, събира и
преписва нотни партитури и изпълнява романси; като баща се
проявява и в амплоа на музикален педагог; двете му дъщери са
цигуларки, едната от които свири в русенската филхармония;
музиката като семеен култ и дори и професия тук го свързва с
Л. Търговски, чийто родственик Велико Дюгмеджиев е автор
на първата българска оперетна постановка на «Кармузинела»).
Столицата привлича Никола и той остава там, за да учи занаят.
През 1912 година в София получава майсторското си свидетелство за шивач. След това служи като войник в Разград. Участвува в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. От щабквартирата на Охридското езеро е запазена
негова фотография с целия офицерски състав, която днес се
пази в музея в Търговище. След войните се завръща в родното
Славяново. Там основава местната структура на БЗНС в селото, става неин архивар-касиер, и се помни, че често му е гостувал тогавашният председател на народното събрание Георги
Даскалов. По време на 9-юнския преврат през 1923 г. е арестуван и малтретиран. От побоите в ареста се разболява. След отказ от активната политика започва да се занимава с търговия
на платове и други стоки. Спечелва уважение и състояние, а за
моралния му авторитет и човечност свидетелствува фактът, че
заможните еврейски търговци след приемането на ЗЗН с пълно доверие към Н. Сапунджиев го молят да регистрира техните
фирми и имоти на негово име. Поради вече силно разклатеното си здраве той отказва, но все пак те му предоставят голяма
част от стоките си. Основава клон на Популярна банка в Славяново и умира на 21 януари, 1944 година. Онова, което може
да се открои като «социална семиотизация» на неговия образ
в спомените, е усещането за културна елитарност и известно
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избраничество, стремежът му да общува с обществено и културно издигнати хора, битовият европеизъм (поръчваните в
Чехия сервизи за хранене), трайният и силен интерес към обществените дела (много са неговите лични инициативи за благоустройството на Славяново).

Албумите и тяхното съдържание
Жанрово-тематичният регистър на албумите се оказва
много по-богат от песнопойките, „смесните китки” и лексиконите. С всички свои несъвършенства следващата класификация дава общ ориентир в това разнообразие (съкращенията понататък в текста са както следва – ЛТ – „Албум от разни песни”
на Любомир Търговски, Шумен, 1896–1901 г. и НС – „Албум”-а
на Никола Сапунджиев, 1909–1911 г., Разград и с. Славяново;
пагинацията от албума на Л. Търговски е негова, а тази в албума на Н. Сапунджиев – според страниците на сканирания
ръкописен текст. Правописът и пунктуацията на текстовете са
изцяло според оригиналите):

1) любовни стихотворения, сонети, шлагери, романси, серенади
„Тя разпали с думи в мене/ чувство за любов…” („роман”,
Л. Т., с. 97); „Цвете мило, да би знало,/ мойте болки на сърдце,/
от жалост би затрептяло/ твойто хубаво лице. (2)” („Цвете”, И.
Ник, Л. Т., с. 132); „Когато вечер пееш/ в моите ръце/ можа ли
да проумееш/ що каза туй сърце/…/ ах, пей ми душо мила/ ах,
пей ми всеки час/…” („Спомен”, С. Ян., Л. Т., с. 148); „Рекох и
аз да си залюбя/ хубава една мома,/ да се спусна в тез години/
и аз в любовната борба. /…/Ах, ней няма, веч изчезна/ тя краси съня на друг/…” („Любовна песен”,С. Янков, Л. Т., с. 150);
„Хубаво момиче непознато мен/ Пролетно кокиче ангел мой
засмен/ Първи път ти тогава хубостта видях/ но да те забравя
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вече не можах…. ”(„Хубаво момиче непознато мен”, В. Николов, Л. Т., с. 161); „Таен час настана,/ раздяла на двамина,/ и как
ще замина/ ах, любезна моя, как/ и сам бог знай любезна/ ще
ли се видим пак. (2)” („Таен час настана”, В. Николов, Л. Т., с.
161); „Ах, да можех да почукам/ на сърдце ти на вратата,/ двенки думи да продумам/ и да чуя две хорати. / Да те питам, да ми
кажеш/ грехота лий дет те любя…” („Песня”, Стр. Янков, Л. Т.
с. 174); „С вярна клетва ме измами/ и пролята със сълзи,/ та
спечели любовта ми,/ че подир ме намрази. / Как тъй скоро ти
забрави/ слатки думи и любов?/ Аз да плача ме остави,/ залови
приятел нов. ” („Ответ”, подп. Куюмджиев, Р-дъ, Л. Т., с. 179);
„Ночной зефир/ струить ефир/ Шумить/ бежить/ Гвадаквирь/
Вот взошма луна златая/ пише…чу…гитари звон…”(„Испанский
роман”, нап. Ц. Кянчева, Л. Т., с. 229); „Песента ми с глас молебен,/ лети в нощния час(2)/ Пред балкон твой, трон вълшебен,/
кат раб падам аз(2)…”(„Серенада от Шуберт”, Л. Т., с. 241); „Забрави сърце, не спомняй/ че живееш без целба/ че вирееш без
росица/ в тез цветя на любовта. Припевъ: Ако ти не ме забравиш/ ще те любя вечно аз/ Ти си първата ми обич/ и последня
пак си ти. ” („Любовна песен”, Р., 3003, Н. С.); „Звуци сладки до
мен стигат/ В тоя нощен час свети/ И в душата мен повдигат/
Цял род сладосни мечти. ” („Звуци”, Р3, Н. С.); „Ти имаш хубост
чудна/ но нямаш ти сърце/ приличаш на ехидна/ със ангелско
сърце/…/ о сбогом лице мерко/ начало на греха/ о, сбогом ласкателко/ ти, червей на духа. ” („О, хубава си ти”, Р3016, Н. С.);
„Че ще дойде ден, когато/ ти ще плачеш, ще жалиш за мен/ но
тогаз ще бъде късно/ аз ще бъде въ гроба студен…”(„Отчаян”,
Р3017, Н. С.); „Сърце, сърце, ти пак си в плен/ изново бъхтиш
се, лудуваш/ изново сълзи пращаш мен/ изново щастие бълнуваш/…/ прости ме веч за сетен път/със тебе душо се прощавам/ и пущам сълзи да текат/ и чужда тебе обявявам. ” (-така
завършва тази драматична 21-строфична изповед, компромисно озаглавена „Стихове”, Р3022–25, Н. С.); „За мен злощастен/
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и още млад/ утеха няма/ на тоя свят” („Злощастник”, Р3028, Н.
С.); „Ох, чакам, чакам с трепет аз/ да дойде милий мой. / Но, ето
вече полунощ/ А, него няма ощ. …”; „С очите си погледнах/ съзрях една мома/ ох, мила, аз ѝ рекох/ прости, прости ме веч/…/
не си за мен достойна/…/ люби когото щеш!”(„Нещастна мома”
Р3005, Н. С.); „Що си кахърна, мила душице/ що тъй повехна
твойто бяло лице,/ …/ дали не знаеш, пиле, колко са години/
как те скритом любя без да ми отмине?”(„Замислена мома”,
Р30010, Н. С.); „Край морските бурни вълни/ любезната ми спи.
/Тра-ла-ла-ла-ла и пр. / Любезната ми спи. /…/ Бурната страст
ме пробуди/ сърце покой не знай/…/И любовта е на тоз свят/
пагуба на младостта/Тра-ла-ла-ла…”(„Морски вълни”, 3009, Н.
С.); „Трендафилът мерише, бодилото боде/ а любовта говори/
„Люби ме от сърдце!/…/Да мога да разтворя, сърдцето си сега,/
да видиш как го къса/ злодейската ръка…” („Любовна песен”,
Р3033, Н. С.); „Аз съм англичанка,/ измамена от любов/(2) Ще
ида да го диря/ (3) измамника си аз. ” („Отчаяна от любов”,
Р3046, Н. С.); „Що било се всичко мина/ знай, лалето прецъфтя,/ Първом твойта Ирина,/ днес е друга, не е тя. . ”(– впоследствие лирическата героиня го информира, че се е успокоила и
е отмъстила…- „Ответ”, Р3061, Н. С.); „Целий божий мир заспива,/ Вред нощний сладостен тих час,/ всичко живо се опива/ от тоз чаровен химен звон. /…/ Но я вижте, момък един,/
…/ В ръка си носи той китара/ в очи му блести любовта/…”
(„Серенада”, Р3123, Н. С.); „Любеше ме тя (2)/ любеше ме тя,
горката/ от сърце и душа. ” („Черни очи”, Р3126, Н. С.); „Не питай защо те любя/ още от първия път/ не питай ако те изгубя,/
какво ще правя без теб. ” („Песен”, спомен от приятелката Т.
Попова, Р3127, Н. С.); „Проклет да е (2)/, Тоз кой ни раздели/
и тури предел/ на нашите сърдца. ” („Раздяла”, Р3129, Н. С.);
„Дете ли си или въздишка лека/ изхвръкнала от ангелски гърди,/ с росата ли си дошла от небето,/ или и тебе майка те роди.
/…” („Сонет” из „Пепел от цигарата ми”, Ел. Пелин, преп. Ц.
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Димитров, Р4018, Н. С.); „Помниш ли милая ветви тинистыя/
Любви над сонным ручьем,/ тихо католись струьи серебристыя/ там мы стояли двоем. ” („Нежния лобзания”, Р3072, Н. С.);
„Очи черныя,/ Очи жгучiя,/ очи страстния/ и прекрасныя. /…”
(„Очи черныя”, Р3071, Н. С.); „В дъбрави тъмни ази отидох/ да
те забравя тамо завсегда…” („Серенада. Испанска песен”, Л. Т.,
с. 114).

2) балкански и други чужди фолклорно-песенни
стилизации
„Засвири Халил със кавали/ край Радкините двори/ кавала свири и говори/ земни ме Радо, земни ме. /” („Обиличание на
булката”, Д. Чорбаджиев, Л. Т., с. 14); „Красна мома черноока/
гюл трендафил по роса/ чуден дар имаш ти от Бога/ дълга руса
коса. /…” (нап. Ив. Коланджиев, Л. Т., с. 124); „Шу каришки даада бир куш парларя/ ах перошанъ ой дугерим ефенди аман (2)”
(„Турска песен” („Шу каршики даада бир куш парлатя”), Стр.
Янков, Л. Т., с. 176); „Афта та мавра/ матя пу ме ки тазуне/ Хамило се та фозлия/ Яти ме сфазуне. ” („Песен любовна (Гръцка)”, Л.
Т., с. 194); „Отдолу, кажи, речи, идат ергени/ всичките наред пиени/ и с калпаци накривени – 2 ха. / Радка на порти, кажи, речи,
стоеше/ с куки чорапа плетеше – 2 ха. / Андрей на Радка, кажи,
речи, думаше/…”(„Кажи, речи”, Т. Иванч., Р., 1897, Л. Т.,с. 220);
„Вино! Вино! Голо/ продаде ми вола/ единия моя/ пък на батя
двата, / който вино люби/ калпака си губи. ” („Вино”, Т. Иванчев, Разград, 1897, Л. Т., с. 222); „Дюо канар андан плоян слозе/
ква, ква, ква. /Дизе амо канио фоде ква, ква, ква. /…” („Дюо Канар”, Твой пр. Д. Попов, Р-дъ, Л. Т., с. 233); „Ой девойко, що ме
мориш/ що ме мориш/ що ме лъжеш/ що ми врата не отвориш.
/ Я би тебе отворила/ кат би майка дозволила/ иди лепо майку
моли/ Нек дозволи да отвориш. ” („Ой, девойко що ме мориш”,
Р3002, Н. С.); „Зарекох се мамо, закълнах се,/ да не мина, мамо
край Станкини,/ край Станкини, мамо, край вратата,/ сторих
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два дни, сторих три дни…” („Ергенска клетва”, Р3043, Н. С.);
„Снощи минах, майчо, бе, край пусти Шумен/ край пусти Шумен майчо, бе, край чушмата,/ там си заварих, майчо бе, мома
шуменка,/ в ръце носи, майчо бе, златна кошничка. ” („Мома
шуменка”, Р3035, Н. С.); „Учи ме, мамо, карай ме/ како Лиляна
да взема/ Лиляна пиле шарено,/ Лиляна турски каранфил,/ Лиляна мома хубава. /…/ Учим те синко, карам те,/ Како Лиляна
да вземеш,/ направи чешма шарена…” („Лиляна”, Р3047, Н. С.);
„На гроба ми стара майко,/ недей пита ти кадей/ не жали, недей
плака,/ що чадо ти не живей. ” („Песен”, Р3112, Н. С.); „Била о
мома, Керето,/ била го и го пратила,/ доло ми, доло в лехата,/ на
Беровата фабрика. / да се научи, керето/ да тъче, Кере, да снове/…/ Най-се научи Керето/ любовни писма да пише/ На Ганчо да си изпраща…” („Хороводна”, Р3117, Н. С.); „Аз като умра,
мамо/ момите да повикаш,/ моми да ме облекат/ и с китки накичат. /…/ Момците да ме отнесат/ край мойто мило любе,/ край
мойта мила Димка.” („В раздяла”, Р3118, Н. С.); „Думай дале, думай пиле/ що най любиш на света,/ живота ли, имота ли/ или
най-после – любовта. /…/ Аз обичам, мале, комшийче либе да
любя/ … комшийче любе да взема. ” (Р3119, Н. С.); „Красна
мома, черноока/ Гюл трендафил кат роса,/ Чуден дар имаш от
Бога/ дълга къдрева коса. ” („Любовна”, Р3125, Н. С.).

3) репортажи – речитативи, стихотворения по повод
„Майчице ти драга,/ чуй гласеца мой/ при гроба на прага/ плаче сина твой. ” („Син при гроба на майка си”, Н. Саров,
Русе, Л. Т., с. 21); „В София в черната джамия/ владее гробна
тишина/ а щикът на часовоя/ блещи в полунощната луна/…”
(„Затворник в София”, К. Мартинов, Л. Т., с. 111); „Тук прахът
ти днес почива/ мъченико скъп народен/ Тук пръст хладна те
покрива/ В гроба тъмен и несгоден…” („Пред гроба на Л. Каравелов”, Х. Мартинов, Л. Т., с. 120); „Шумно влязоха децата,/
и на татка си крещят:/”Тате, тате, я погледай/ мъртъв човек на
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брега!”/”Онемейте, бесни псета”/ татко им ги наруга/…” („Удавений”, от Пушкин, написал Коста Кърджиев, Л. Т., с. 136); „Ах,
недейте ме презира,/ в бедността ми няма срам/ милост не дойдох да диря/ нито тягост да съм вам. /…/ Но за бащини си рани/
отмъщение аз дирих,/ и с народните тирани/ в Сърбия се аз
борих. ” („Доброволецът”, подп.: И без подпис ме знаеш, Л. Т.,
с. 142); „Дете нещастно/ стои та проси/ студено гладно/ с краченца боси/ близо минават/ людие много/едни ликуват/ други
под иго…” („Домът на сиромаха (Декламация)”, Друмев, Л. Т.,
с. 186); „Ерика, що бе болна веч легнала/ три недели откак лежи
тя,/ и на майка си думаше:/ Мила моя майко, послушай…/(2)…/
Дойдоха двама доктори при нея,/ като питат нейната майка:/
кажи, бабо, това ли е/ твойта мила дъщеря?/…/ Ръце ѝ, що
ги слънце не виждало/ кат ги хващат, хващат доктори,/ Един
други си думаха:/ „В нея няма веч живот”(2)” (очевидно писан
като текст за песен със зададена рефренност) – „Умирающа”,
Р3034, Н. С.); „Простете ме, мили дружки,/ прости ме, рай блажен,/…/ аз отивам в гроб студен. /…/ Простете ме, аз загинах/
мрачна душа ме уби,/ Испъдена! Даскал рече,/ той в гърди ми
нож заби. /…/ Дебарев, тоз развратник,/ тоз учителски шебек,/
На теб, думам, ти си мръсник,/ от пиянство си слепец. ” („Духът на Ката Илиева (ученичка в ІV кл. В гр. Шумен)”, Р3041, Н.
С.); „Вълнува се тревата/ широко и на ръст,/ Високо се издига/
над нея дървен кръст/…/”Мартин любовник верен/ е тука дух
предал. ”” („Кръст”, Р3051, Н. С.); „Земята ще загине веч, комета страшна/ с нея се сблъсна, тогаз нощ ужасна/ завинаги живота ще покрие,/ и наште мисли навеки ще зарине. /…/ О, нека
умре земята престаряла,/ и нека се люшне в тъмата провала,/
защото днешния свят е наопъко създаден,/ фалшиво всичко е
и всичко е измама. ” („Нека”, Р3056, Н. С., 12 ІІ, 1910, год., „в
която се появи опашатата звезда”!!!).
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4) лирически посвещения, послания, завещания,
приспивни песни
„Пущай смело светлината/ пръскай правдата без страх,/
за да махнеш злото, тмата,/ ти гони ги редом тях. ” („Трябва”,
Souvenire a votre ami J. HadjievЛ. Т.,с. 9); „Где погледът ми прием
намира,/ сърдце отрадно – акорд мил?- Звуци скръбни на мойта лира;/ кому сред живота унил/ на вечност оставям диря?”
(„Пред кого?” – с посвещение „На теб… Хр. Ботев”, Л. Т., 1910,
с. 244); „Любомире, Вярата спасява,/ надеждата крепи,/ любовта говори,/ помни ме, помни!” (Коста Кърджиев, Р-дъ, Л. Т.,
с. 141); „Речката бърбори,/ славейчето пей,/ споменът говори:/
„не ме забравей!””(„Спомен”, написан от самия Б. Пенев, 1897,
Разград, Л. Т., с. 155); „Плачи, въздишай и тъжи/ сърце, сърдце
злочесто!/ От как те жалост нарани/ ти рониш сълзи често. /…”
(„Тъга на сърдцето”, С. Попов, Л. Т., с. 148); „Едва розо мила
цветна/ едва видя Божий свят/ и цветът ти заглъхна/ твоя нежен хубав цвят” („На моята роза”, подп. Димитров, Л. Т., с. 197);
„Защо си тъй тъжен/ Мой любезен брат?/ Защо си навъсен, И
с наведен врат?/…/ Враг ни е имота,/ славата тежи/ раскоша
убива/ своите слуги. /…” („Защо?”, Друмев, 1897, Л. Т., с. 198);
„Мълчи, не гордей са,/ не бъди глупец,-/ още са не знае/ Твоият
конец!/ …/ И теб ще прибере/ с твоят мили син,-/ над сичко
ще каже/ времето амин!” („Малчи не гордей са. ”, Друмев, Л.
Т., с. 202); „Мили друже, веч умирам/ че съм бил доволно честен,/ но утеха аз намирам/ че ще бъда бар известен. / …/ Днес
щастливо та избирам/ да ми продължиш борбата. ” („Посв. Н.
А. Добролюбову”, 1897, Друмев, Л. Т., с. 204); „Труда е основа/
и закон всеобщ,/ В нашата природа/ той е силна мощ. / Всичко
около нази/ що хвърка във въздух/ Що ходи що лази/ живее
със труд. ” („Труд”, Друмев, 1897, Ш., Л. Т., с. 205); „Сбогом прощавай невесто моя/ и аз отивам незнаен път,/ съдбата ми е вече
решила/ мен ме осъжда пристрастен съд (2). / На заточение в
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земя далечна,/ в земя незнайна неволен роб/ Аз да се топя в
окови вечно/ без да узнаеш ти моя гроб. ” („На прощавание”,
Д. Друмев, Ш-н, 1897, Л. Т., с. 209); „Часът вече наближава,/ в
когото ази без да ща/ тебе трябва да оставя/ и тез хубави(2)
места. ” („Часът”, Т. Иванчев, Р., 1897, Л. Т., с. 221); „Как много
през целий си земний живот/ за хубаво бъдеще всякий мечтае,/ и всякий се труди, облива се в пот,/ по-скоро цел златна да
стигне…” („Надежда”, Ц. Кянчева, Л. Т., с. 227); „От сън сладък
кой ме буди?/ Сладка майко, послушай,/ Какъв ми е глас любезен?/ Кой ме буди посред нощ?/…/Аз поисках тази песен/ що
ми дава „лека нощ. ”/ Ангели ме горе викат. / Сбогом, майко,
„лека нощ”. ” – Написал за спомен (подпис: Ив. Сивков) („Отчаяна”, Р3001, Н. С.); „Печален е денят без слънце,/ печална е
нощта без месец,/ А още по-печален ще бъде денят – (беше)/
В който ще се разделим – (разделихме). ” („Читателю!”, Р2, Н.
С.); „Летете, буйни младини,/ летете без възврат,/ летете скъпи
дни,/ докат съм още млад…”(„летете буйни младини”, Р3031, Н.
С.); „О, татко, татко, не мъчи ме,/ Тамара своята не кълни,/ Аз
страдам, видиш, утеши ме,/ Тъга душата ми гори…” („Тамара”,
Р3037, Н. С.); „Ти си умна и разумна,/ нежна, мила хубавица,/
имаш стройност и премяна/ мязаш на царица. ” (от казармата, „Скъпа любов”, Р3053, Н. С.); „С вярна клетва ме измами/ и
преля със сълзи,/ та спечели любовта ми/ че подир ме намрази. ” („Ответ”, Р3061, Н. С.); „Мечти и сънища е всичко,/ което
крепи този свят,/ Няма без тях нито едничко/ сърце да тупти.
/…/ Мечти, пред вас и аз се кланям,/ у вас намирам живот нов,/
за мен сте всичко, във вас храня/ Надежда, Вяра и Любов!”
(”Мечти”, Р3077, Н. С.); „Плачи, въздишай и тъжи,/ сърце, сърце злочесто,/ от как те жалост порази/ ти рониш сълзи често.
” („Плачи, въздишай и тъжи”, Р3084, Н. С.); „Душице твоето
лице/ аз силно го любя от сърце,/ обичам и душата ти,/ поклон
на красотата ти. / Но обичаш ли ме ти?” („Влюбен”, Р3096, Н.
С.; „Часът вече наближава,/ в който без да искам,/ тебе трябва
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да оставя/ в тез хубави места. ” („Souvenir”, Р3106, Н. С.); „Сбогом, друже мой безценни,/ на раздяла час настана,/ а минутите блажени/ отминават в вечността. ” („Раздяла”, Р3107, Н. С.);
„Ах, нема те вече, друже,/ повехна ти като цвет,/ черен гроб та
грабна бърже,/ от красния тоз свет. ” („А-х-н-е-м-а-т-е-в-е-че-д-р-у-ж-е”, Р3113, Н. С.); „Няма вече живот,/ времето всичко
прекрати,/ топла есен настана,/ листата падат. / …” („Няма вече
живот”, Р3137, Н. С.).

5) оригинални, преводни (най-често твърде свободни или буквални преводи), епигонско-подражателни, пародийни или откровено цитатни
поетически екстраполации
Периферната словесност възпроизвежда образците на
литературната традиция с голям репертоар от междутекстова
цитатност :
Васил Друмевият „Иванко” добива лироепическо превъплъщение в: „Царски палат, царска ложа,/ царят тамо лежи,/
а над него млад велможа/ кървав нож държи. /…/ Даве ми го
дъщеря ти, туй не мога скри,/ снощи вечер ми го даде/ за целувки три. ” („Иванко Убиеца”, Р3081, Н. С.);
„Хубава си, моя горо/ миришеш на младост,/ но вселяваш
в сърдцата ни/ само скръб и жалост. ” („Хубава си. . ” на Каравелов, Л. Т., с. 200)
Често срещано име в албумната поезия е Ботев: чрез директно цитиране – „По чувства сме братя ний с тебе/ и мисли
еднакви ний таим/…” (Ботевата „Делба”, Р3066, Н. С.); „В тъги,
в неволи, младост минава/ кръвта се ядно в жили волнува…”
(„Борба”, на Ботев, Р3119, Н. С.); „О, мой боже, правий боже,/
не ти що си в небесата/ а ти що си в мене, боже…” („Молитвата
на Хр. Ботев”, Л. Т., подписала: Св. Бакалова, учителка в с. Злокучене, 1901, с. 235); „Остави таз песен любовна/ не вливай ми
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в сърдце отрова/…” („Елегия”, Хр. Ботев, нап. К. Кърдж., Л. Т.,
с. 133); „Патриот е, душа дава/ за наука, за свобода” („Патриот”,
Хр. Ботев, нап. К. Мартинов, Л. Т., с. 102); „Я, надуй дядо кавала…” („Хайдути”, нап. Г. Маринов, Л. Т., с. 100); „О, майко моя,
родино мила…” („Обесването…”, Л. Т., с. 110);
Чрез парафраза, епигонско писане „а ла” Ботевите тъги и
неволи „възкръстват” в: „О, младост чудна и живот в неволи,/
тъги и нещастия прекарах аз,/ Без брой въздишки връх теб помитат/ Спомен печален в гърди ми ти си. ” („Младост”, Р3038,
Н. С.); „Да забравя край свой роден,/ где скръбта навред вирей,/
где над гробът ми самотен, / никой сълзи не ще лей. /…/ Свят
на мъки, свят на робство,/ на коварство и разврат. ” („Елегия”,
Р3079, Н. С.); „Запей, о, музо,/ песен звънлива,/ запей, не бой
се,/ аз ще пригласям. /…/ Запей ми песен,/ що скръб излива,/
скръб като тази,/ що аз понасям. ” („Муза”, Р3086, Н. С.); „Няма
вече мило драго,/ неща нищо и да зная/ като на кораб без кормило/ ще се скитам тук и там. ” („Скитник”, Р3105, Н. С.);
Разпознаваме Лермонтовата „тъмница” в: „В тъмницата хладна стоя нажален,/ на воля отхранений мощен орел,/
под моя прозорец тъжно се стрели,/ и своята плячка там зове
настървен. ” („Затворник”, Р3083, Н. С.); „Дайте же вы меня
крыля,/ Я к нему полечу,/ любила я, страдала, я/ а он, подлец,
менил меня/…” (Руска песен, М. Лермонтов, Р3128, Н. С.);
Петко-Славейковите анакреонтични мотиви се възпроизвеждат в: „Очичките си черни/ две пламнали звездици.
/ Гърдите си вълшебни/са приказни чудни…”; но и социалнопатриотичните мотиви – „Тежък камък ми е паднал/ мене на
сърдцето,/ люта тъга ми отколе/ помрачи лицето. /…/ Грабнах
лира, та засвирих,/ Песен жаловита,/ Тя нагласи песен тъжна,/
ядна, жаловита/…/ няма ден за тъги, няма/ лиро, разтроши
се/…” („Тъга”, Р3055, Н. С.);
Като цяло просвещенският социален дидактизъм прозира в текстове като: „Ако искаш да те имат/ за полезен в обще47

ството,/ То през живота си цели/ върши винаги доброто. /…/
Бъди честен и учтив,/ и всички ще ви обичат,/ Вас за пример
ще имат/ и „Ангел” ще ви наричат. ” (А. Трифонов, Р3130, Н.
С.); „Бръм, бръм, бръм/ аз пчелица съм,/ по цветята без умора,/ медец сбирам за вси хора,/ …” (подписан Твой Ангел, без
да цитира П. Р. Славейков, Р3136, Н. С.); „Не запалвай моля
ти се/ в моето сърдце волкан/ той ще мене да съсипе/ но и ти
ще пламнеш там. / Не растат саминки/ в поле цветовете,/ нито
птички пеят/ сами в пролетта. /…/ Ако не девица/ то поне вдовица/ искам да те видя/ в моите ръце. ” („Ответ”, В. Куюмджиев,
Л. Т., с. 181);
Има „предчувствия” на Вазовото „Люляка ми замириса” в: „Люлякът увяхва – съдбоносна пролет/ славеят оглася
чудна майска песен”; срещат се цитати и вариации на социалните мотиви в лириката на „народния поет” от „Елате ни
вижте” в – „Прощавайте зимници влажни,/ де гинат младите
сърца,/ де болести добиват страшни/ Горките български деца”
(„Учителска песен”, Р3065, Н. С.); „Питат ли ме де зората” – в
– „Моита бащина мила/ е при стара планина,/ се за нея аз мисла/ в тая чуждата страна. /…/ О, земен рай, рай най-блажен. ”
(Д. Паскалев, „Моята бащина”, Р3116, Н. С.) „Кой чука тамо?/
– Тук Любовта е нежна,/…/ -Любов, иди си!/…/Скръбта съм,
дружка верна,/ дойдох да ти се мерна,/…/ – Влез си ти у дома
си!” („Госте”, Ив. Вазов, Р3074, Н. С.); „Скиталец беден на света,/ аз не намерих никой път…” („Ековете”, Вазов, Р3075, Н. С.);
Вазовата „Просекиня” е изключително популярна: „След пир
разкошен, с мисли аз засмени/ по късно връщах се дома,/ в калта, сред улицата, на колене/ мома зърнах, стои сама. ” („Просякиня”, Р3040, Н. С.); „Трудът” – „Дом, чест, милост, труд упорни,/ ето ни лозинки нови/ ето здравите основи/ на напредък
благотворни!” (Вазов, Р3103, Н. С.); „Мечтател безумен, образ
невъзможен/…” („Раковски”, от Вазов, нап. И. Вълчев, Жеравна, Л. Т., с. 30);
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Реториката на песнопойките и албумната поезия се съчетава с познати Пенчославейкови мотиви: „Гърди си с рози
накичи,/ На младостта се насити,/ Докле е младост е наслада/
че няма вечно да си млада” (Р2, Н. С.); „Звуци сладки до мен
стигат,/ в тоя нощен час свети,/ и в душата мен повдигат/ цял
рой сладостни мечти. ” („Звуци”, Р3, Н. С.); „В дъбрави тъмни
ази отидох/ да те забравя тамо за миг/ но о, любезна, ти пак бе
тамо/ и в полумрака бе твоя лик/…/шуртеше в нея бистра водица/ кат шумеше, тя ми мълвеше,/ Че ти любиш друг, а аз теб
любя. ”(„В дъбравите”, Р3036, Н. С.);
„Псалом на поета” разпознаваме в: „Уединение кога,/
кога ще прекараш?/ Другарка искам аз,/ прати ми я, прати!…”
(„Летете сетни младини”, Р3031, Н. С.) и пр.; „С викове стоят
звездите/ неподвижно над земята/ и любовно се поглеждат, /
и си шепнат в небесата/…/Тъй богат им е езика,/ тъй разкошен, тъй секретен,/ та не може го проучи/ даже филолог просветен. ” (Р3060, Н. С.); „Над гроба ми тревата не погазвай,/
недей пролива сълзи кристални,/ Кръстът печален гробът ще
показва,/ недей прегръща с разбити мечти. /…/ Гробът хладен
не ще проговори,/ а над теб от горе душа ми ще бди. ” („Надгробен мир”, К. Димитров, Р3073, Н. С.); „Сън за щастие” инспирира мотивите в: „Луната свети/ тихо отгоре,/ корабът плува/
по синьо море. /…/ вълните гладки/ кат огледало,/ в сънища
сладки/ всичко заспало. /…/ В таз нощ кристална,/ някъде в
бдене,/ душа страдална/ мисли за мене. /…/ Бури бълнува/ и
мен в чужбина. / И тя споменува – / пейте, дружина. ” („Нощ”,
Р3087, Н. С.); „Луната свети/ тихо от горе,/ корабът плува/ по
сине море. / Песен оглася/ тез пущинаци/ и ме възнася:/ Пейте
моряци!” („Нощ”, Л. Т., с. 215);
Яворовият драматизъм от „Нощ” и „Маска” се проектира в: „Кипи кръвта клокочи …Във гърдите,/ неукротим беснува океан,/ примамва ме чаровно – светъл блян/ тъмней далечината пред очите. /…/ Лудее в нас желанието страстно,/ пламтят
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опожарени гърди!/…/ Аз често хвърлям поглед на назади-/ в
невратно минали крилати дни,/ И питам с яд – Любов, какво
придаде/ към бурните, несретни младини/ на своята пленица?/ И чувам отговарят:/- Разбита младост в ранният ѝ ден!” („Рефлекси (Спомени)”, Р3088, Н. С.);
„Петербургският” Пушкин:„Поклон испращам ти честит,/ чудесно Петрово творение,/ Обичам твоя строен вид. /
На Нева царевното течение. / …/ Когато в стаята си аз/ чета и
пиша без светило/ И всичко вън се притаило/ и свети кат едно
кандило. / Адмиралтейската игла/ И в бездната на небесата/…”
(„Петербург”, написал В. Николов, уч. От V кл в с. Сейди-Кьой,
Л. Т., с. 156);
Некрасов се появява в едноименно стихотворение на албумна творба от 1897 г. - „Укажи мне такого убитель/ я такого угла не встречал,/ Где бы святель твой и хранитель/ где бы
русский мужик не станал/…” („Некрасов”, подп. Д. Бакалова,
1897, Шумен, Л. Т., с. 219);
Романсова е меланхолията на: „Мне все равно страдать
иль наслаждаться/ Я страдать провик уж давно/ Готов я плакал
иль смеятся/ Мне все равно, мне все равно. /…” („Мне все равно”, Павел Козлов, Л. Т., с. 217);
„Глядя на лучь пурпурного заката-/ Стояли мы на берегу
Невы;/ Вы руку сжали мне провчалься безвозврата/…/ До гроба вы клялись любить поета/ Боясь людей, боясь людской молвы/…” („Глядя на лучь”, Фьодор Милер, 1910, Л. Т., с. 238); „Със
стиснати в горещи ръце чело/ Гледам с уморен поглед/ през отворения прозорец, в бездушната/ тъмнина и се измъчвам?…
(подписано Недсон – Надсон)” (Р1, Н. С.); и още – „По надсона” (изписването на фамилията на поета с малка буква може да
се схване и като символически жест на пределната усвояемост
и доминация на „стила Надсон” в българската култура) – „О,
ако пенсия голяма/ министра би ми подарил/ как нивга, нивга
вече няма/ да хуля туй, що съм хулил…”(Р3012, Н. С.);
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„Скова ми нощ очите/ Уста куршум скова…/ Лежах с
сърце разбито/ с разбита в гроб глава…” („Из Хайне”, прев. Н.
Д. Юрданов, Р3019, Н. С.); „Твоите очи, черни, влажни светят
милей/ с любовта две звездички,/ що изгряват на сърце ми…”,
„Славейчето аз попитах/ пиле леко/ сутрин вечер що въздишаш/ към небето. /…” (Из Хайне, Р3120,Р3121, Н. С.);
„Отдавна бяхме двама наедно,/ две невинни души с туптящи сърдца,/ заедно растяхме, весело, буйно,/ без да мислим,
че ще страдат,/ нявга нашите сърдца…” („Павел и Вергиния”,
Р3032, Н. С.);
„Камбаната заблъска трепетно, печално/…/ търкалят се
колата погребални/…/ Десетина двайсет души с наведени глава,/ след смъртта ужасени вървят. /…/ „Починалият кой е?”/
–Учител на децата/ – отвърна ми на късо той. /…/ Да беше той
служител царски/ и мръсен княжески лакей,/ тогава мало и голямо/ би рукнало като порой/…/ А станеш ли служител на народа/ и минеш ли живота си в тегла,/ След твоя труп завинаги
изстинал,/ десетина души само ще вървят…” (от Ив. Андрейчин, „На едно погребение”, Р3062, Н. С.); „Прощавай минало
страдално,/ прощавайте тъжовни дни,/ прощавай поприще незнайно,/ що глътна мойте младини/…/Оскъдно храних се и чаках/ за бъдеще честни дни,/ Но бели косми аз дочаках,/ дочаках
гладни старини. ” („Учителска песен”, Р3065, Н. С.);
Дебеляновата „Сиротна песен (Ако загина на война…)”,
при все че Дебелянов е все още непопулярен поет, странно отзвучава в: „Кат гледам ужасите на войната,/ пред всяка стъпка
на жестокий бой,/ не жаля аз другари, ни жената/ не жаля аз
ни самия герой. / Ще мина на съпругата печала, приятелската
скръб не дълго трай,/ Но има негди си душа страдална,/ тя ще
вечно помни и ридай. ” („Ужасите на войната”, Р3099, Н. С.);
„О, друже, отдъхни, въздишките си спри,/ и тоя спомен
лют времето ще затрий. / Виж, свойта песен зла теглото веч допява/ и девствена звезда на нов живот изгрява. ” (из „Стихове”
от Хр. Силянов, преп. Димитров, Р4019, Н. С.);
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„До статуята горда на Петьофи/ Словак нещастен беше
се прострял/…”(„Славянски песни” от К. Величков, Р3091, Н.
С.); „Богами вам еще даны/ златие дни, златие ночи/…” („Друзьям” от Пушкин, написал самият Б. Пенев, Л. Т., с. 154); „Все
вы в жертву памяти своей:/ и голос лиры вдохновенной/…”
(„Отрывок”, Пушкин, нап. Б. Пенев, Л. Т., с. 154); „Петь я не льстець, когда царю/ хвалу свободную слагаю:/ Я смело чувства
выражаю/ языком сердца говорю/…” („Друзьям” от Пушкин,
написал самият Б. Пенев, Л. Т., с. 152); „Ты меня скоро забудеш/
а я незабуду тебя. / Ты в жизнь полюбиш, разлюбиш,/ А я – нигого, никогда. / Ты новые лица увидешь/…” („Hепостоянство”,
Ст. Попов, Л. Т., с. 146);
В албумната поезия наблюдаваме интересен феномен – на
метацитиране, на възприемане на песните от песнопойките
като генотекстове, провокиращи вариации или пародии; например: „Нашата втора палатка/ нищо нема в нея,/ освен фенерчето/ и стомната голяма. / леглото ми е от слама,/ недейте ми
се смя,/ Вий не знайте в него/ как сладичко си спя. ”(„Войнишки
живот”, Р3093, Н. С.); „Солнце ходить и заходить,/ Ся в тюрме мое темно,/ Дни и ночи часовою да ех/ Стерещт мое акно. ”
(„Песен на босяците”, М. Горки, Р3100, Н. С.); „На своя пост стои
замислений пазач,/ …/ глава му се върти от тежката умора,/ и
погледът блуждай безсилно с простора,/ но той…стои и бди…и
чака бързий трен. ” („Стачката на железничарите”, Р3109, Н. С.);
„Вы жертвую пали в борбы роковою/ Любви беззаветной к народу/…” („Анархистический марш”, подписан от ученичка от VІ
кл., Р4020, Н. С.); „Селянино, доста робство!/ Селянино, веч не
спи!/ Ето градския работник,/ чуй, камбаната заби!/…/ Време
е слабия да стане/ силен – бедния – богат/…/ Време е, дайте си
ръцете!/ Правда, равенство ний щем. / Долу гнусните тирани!/
Долу турския ярем!” („Спомен”, …, Л. Т., с. 239).
И още едно „социално” стихотворение със съмнително
авторство (подписано от Д. Бакалова, Шумен, 1897, Л. Т., с.
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213): „Почивала си вековно в мрака,/ в хаос мизерен, в кръвна
борба/ И влечеш още ярема тежки/ от очити капят още рабски
сълзи. /…/” („Жена”); „Там нейде далеч в океана/ щом блеснат
на небе звезди/ кът молния кораб се носи/ по сините морски
води/…/ Отива към Франция мила/ там слава оставил и трон/
оставил е тамо сина си/ и гвардовия стар легион…” – очевидният Лермонтовски цитат възприема и ронсаровия поетичен
фразеологизъм за „милата Франция” („Въздушний кораб”, подписан от Т. Шишков, Л. Т., с. 95).

6) лирически афоризми, епиграфи и подписи,
максими и размисли в стихове, крилати фрази
в стихове, лирически сецесионни клишета в мерена реч, сатирични песни и скороговорки-каламбури:
„Приятелю, ти труди се,/ дено-нощно всякой час/ и духът
си ще пробудиш/ в това твърдо вярвам аз. /…” („Към вас”, Ст.
Попов, Л. Т., с. 145); „Пълна кесия да се въспява/ нито е мярка
ни марафет е/ да пее някой да се надява/ лесно е нещо, обичай
вет е. / Пари да гледаш, да се облизваш/ не ще ни знанье, нито
уменье…” („Ода на праздна кесия”, Стр. Янков, 1897, Л. Т., с.
163); „Реших да се ожена/ дорде съм още млат/ тръгнах мома да
дира/ от род голям богат. / Да бъде хубавица/ да знае да чите/
да знай кои са Шекспир/ кой Шилер кой Гете. /…” („Реших да се
оженя”, В. Куюмджиев, Л. Т., с. 168); „На света беше ти едничка/
теб залюбих гулубичка/ Ти на мене всичко беше/ и животът ми
крепеше. / Аз те любя крайно вечно/ и искрено и сърдечно. / Ти
ме любиш и ме мамиш/ на измама ме оставяш. / Мене любиш
за лъгане/ други любиш за земане. ” („Лицемерна”, Стр. Янков,
Л. Т., с. 173); „Че парите света владат/ е пословица/ че със тях
чудеса стават/ знаят го и децата/…/ Влезе някой в кафенето/
макар говедар/ пълно ли му е джобчето/ той господар.” („Сила53

та на парите”, Стр. Янков, Р-дъ, Л. Т., с. 177); „Морала тук не ще
тълкование:/ за всякой с малко много съзнание/ един водител
трябва да е в положение/ да вдъхва почет, вяра, уважение/ на
тези що води, а не унижение…” („Стих”, Димитр., Л. Т., с. 196);
„Никога щастието не е поставило човека така високо, щото той
да няма нужда от другар! … Когато един ден влезеш в бурите на живота и обърнеш тая страница, ти неволно ще кажеш:
„О, скъпоценни не възвратни дни!”… Живота е като цвят, цъвти и прецъвтява и всичко се забравя, но спомена си остава до
веки и до гроб. Ръка изгнива, на прах и пепел става, а спомена
си вечно остава. ” („Читателю!”, Р2, Н. С.); „Не е поет всякой,
който знае да дращи – не е мъж всякой, който върже гащи. ”
(Р3087, Н. С.); „Войнишки живот: Днес сме на почивка, утре на
Атака. – Върни се във полка и хайде на сокака. Щом ти се додреме, ти не губиш време. Бързо се завръщаш и тюфлека прегръщаш- тъй било и тъй ще бъде. ” (твой другар и съмишленик
Т. Пантелеев, Р3095, Н. С.); „Ей, винце, винце/ хубаво именце,/
до де си вънка,/ ти седиш на спънка,/ като влезеш в мене,/ лудея
със тебе/…” („Пример”, Р3114, Н. С.); „Поиска ли богат момък/
хубава мома/ макар да е старо харо/ тя му се дава. / Майка ѝ
я убеждава,/ дъщеря си принуждава,/ Стоенке, вземи го,/ той
има пари. / Ако имаш пари и пр. ” (Р3124, Н. С.); „Розата мерише, тръна боде, а любовта гори – не ме забравяй. Гроб без
кръст и приятелство без спомен скоро се забравят. ” (Р3124,
Н. С.); „С аромат на рози/ да те обейме тази,/ която посмее/ с
теб да заживее. / Подписът ми скромен/ имай го за спомен. Т.
Попова” (Р3129, Н. С.); „Кога албума разтвориш/ мойта песен
намериш,/ за мене си ти спомни,/ и то ако заслужавам. / … /
Ах раздяла, раздяла,/ най-грозното нещо на света. / То е един
вид предела/ на две приятелски сърдца. / „Хората са равни,/
всякога помни,/ трябва те да имат/ равни правдини. ” („Стих”,
Ц. Кянчева, Л. Т., с. 231); „Драгий Калчо, Всичко, що превлича,/ всичко що плени,/ с три думи се изрича:/ „пей, смей се и
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люби”…”(Ал. Трифонов, Р3135, Н. С.); „Песните прочитай/ за
мене си спомняй/ че съм бил и аз/ твой незабравим приятел. ”
(Т. Шишков, Л. Т., с. 99).

7) философско-психологически изповеди, послания, афоризми в проза, паремии, пътеписи,
писма, есета, лиризирана проза и стихотворения в проза
„Напомвание към обичаност на три неща: храброст, любезност, кротост. Към презирание на три неща: низост, притворство, завист. Към три неща да благоговеем: – правда, истина, себеотричание…” („Напомвание”, Стр. Янков, Л. Т., с. 170);
„Испадналий цени богатството. Болния – здравието. Страния
– отечеството си. ” („Стих”, Янков, Л. Т., с. 172); „Любовта е
копие, което се забива в две благородни сърца. ” (Стар Тодор,
Р3099, Н. С.); „Твоята съдба е в ръцете ти: благоденствие, богатство, цивилизация, наука, морален прогрес всичко може да
се добие, но всичко това трябва да се спечели, защото всичко
е награда, а всяка награда предполага едно щастие.; Миналото
осъжда, настоящето наказва, бъдещето утешава. ” (Франклин,
Р3103, Н. С.); „Да засрамиш един подлец, да критикуваш един
мъдрец, и с жена да се препираш, все едно да черпиш вода с решето. От тия три добрини, боже, пази ни. (редник Р. Паскалев,
Р3107, Н. С.); „Помни всякога, че човек трябва да бъде скромен
в своите желания и прищевки, ако иска по-рядко да изпитва
разочарования и несполуки. ”(съвсем в духа на Русо е написал за спомен Д. Попов, Р3028, Н. С.); „Животът прилича на
плод, който често пъти бива откъсван от червея преди да узрее.
”(Войников) (Р3079, Н. С.); „Първата крачка към доброто е: „да
не вършиш зло”!”; „Човек с добро поведение винаги намерва защитници. ” (Р3083, Н. С.); „Хубостта прави жената да бъде горда, гордостта – мъжа да бъде глупав. ” (Р3084, Н. С.); „Честност55

та е като окото, дето и от най-малката нечистотия се поврежда.
” (Ал. Трифонов, Р3131, Н. С.); „Що е сълза? Окисът на горчивий живот,/ ехидното гризене на влюбената съвест. /…/ Или
пък прилив на радостта. ”; „Не гледай драгий Калчо/ на нанизи
и сребро,/ но виж, запознай се с четирите/ сестри: Скромност,
Честност,/ Правда и Милосърдие. ”; „Приятелството е цвете,/
което расте само в благородните сърдца,/ человеческото сърдце
е лира,/ със седем струни: шест за/ скръбта, а една за/ радостта
и тя звъни/ много рядко. ” (Ал. Трифонов, Р3132, Н. С.); „Младостта се прекарва с погрешки, Зрелостта с борба, а старостта
със съжаление. ” (твой М. Г. Топалов, Р3138, Н. С.); „Щастието се състои/ не във вънкашния раскош,/ и то не зависи от
богатството/ на мъжа, а единствено/ от нравствените начала,/
които следваме и от/ личния ни характер. ” („Стих”, Ц. Кянъ.,
1898, Р-дъ, Л. Т., с. 232); „Стоях на морския бряг и в ръцете си
държах червена роза. Пред мен се разстилаше море – възсинкаво, златно, мораво и сребърно,…Далече в пространството се
виждаше лодка…Една вълна я грабна и отвлече. … Но скоро
тя се върна заедно с вълната, която донесе със себе си няколко
откъснати от теглението листа. …(следва послепис-поука:) Не
е ли същото и със сърцето! Живота го отниса, разбива и то се
връща в краката ни като шепа листа…”(„Розата” Р3004, Н. С.);
„Стъмна се…Пурпурните лъчи на сияещото слънце изчезнаха
едно след друго и нощта покри цялата вселена…. Природата бе
заспала…” („Нощ. (Що е живота?)”, Р, Н. С.); „Светът е разтворена книга/ и всякой може да успее/ по нещо в нея да прочита/ и нещичко да разумее…”(„Световната книга”, Р3013, Н. С.);
„Стой! Каквато те виждам сега – остани завинаги така в моята
памет!… И остави ме да бъда участник на твоето безсмъртие,
хвърли в душата ми лъча от твоята вечност! (От Ив. Ст. Андрейчин”, „Стой!”, написал Ив. Минцов, Р3027, Н. С.); „Хубава е нашата Пирин Планина! Какви високи върхове, покрити
цяла година със сняг…” („Пирин Планина”от Ив. Вазов, Р3067,
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Н. С.); „Космическа госпожице, Днес подобно на Халеевата комета, ида да ви изповядам със стремлението на моите чувства,
чиято орбита клони да се пресече с тая на вашата, и молил бих
центростремителните ни сили да се привлекат и ние да образуваме задружно една планета, от недрата на която да никнат
само хризантеми и чисти идеали. … Бъдете милостив, о, Ангел небесен, и не допускайте да станат нежелателни партрубаций при докосването на чувствата ми с вашето ядро. … Твой
Хикс Ипселонов” („Студенчески писма” из сп. „Стар барабан”,
Р3058, Н. С.); „Природата е велика,… тя е майка на всичко,…
Мощната ръка на природата посажда гората. … За спомен на
нашето другарство, свързано с искрено приятелство…” („Другарството”, Т. Пантилеев, Р3097, Н. С.); „О, любов, ти си такова
нещо, което си създадено от нищо; ти си блаженство между
злините и утеха сред нещастието…” („Любов”, Р3098, Н. С.);
„Настане вечер,/ месец огрея/…Поезията в настояще време се
явява най-съвършеният музикален инструмент за естетическа
наслада на културния свят. Чрез нейните вълшебни струни…”
(„Истинската поезия”, Р3101, Н. С.); „Целта на албома. Каква
е целта на албома? Спомен! Но такъв един спомен е от малка
важност и значение. Днес един приятел или съученик ще ти
напише няколко реда, а утре ще ти направи най-голямото зло.
(…) За да бъде нашия истински и траен за всякога, трябва да
се свързват известни идеи и стремления. (…) Обичай науката и труда – те ще ти дадат истински удоволствия. Учението
говори/ че любовта е щета,/ А любовта говори,/ че учението
е празнота. / Но аз казвам,/ че учението е богатство,/ но не
се отказвам,/ че любовта е приятелство. ”; „Светът е коварен
и всеки гледа/ да искачи нещо от човека и после/ интриги да
кове и капитал да прави. / (…)”; „Светът е дълбока долина от
сълзи и гъста гора от престъпления. ”; „Няма рози без тръне,
но има тръне без рози. ” („За знание”, написал Ал. Трифонов,
Р3133, Р3134, Н. С.); „Най-важният жизнен въпрос се състои в
57

това: как да живеем. Хората гледат на живота като на най-високо благо, а най-малко се грижим да го пазим. (…) Щастието
и сполуката в живота зависят не от вънкашните обстоятелства,
а от самите нас. (…) Ако човек се спъне и си счупи кракът, то
законът за притеглянето не е виновен за това…” („Идеали на
живота. Най-важните въпроси в живота”, „Нашите обноски”,
Р4001, Р4005, Н. С.); „Има една стара пословица, която казва:
„Който иска да се обогати, трябва преди всичко да се погрижи
да спести, спечеленото, отколкото да търси се нови и нови доходи. ” Напълно разумно е да се правят економии… „Когато
сиромашията влезе през прозореца – любовта изхвръква през
вратата. ” и пр. ” („Парични работи”, Р4005, Н. С.); „Няма ли
развлечения в една постоянна работа, тя прави децата мекушави и неспособни… Протагор задава на Сократ следующия въпрос: „обясни ми… кои са истинските развлечения…” – „като
разглеждаме хубави рисунки, изваяни предмети” и пр. Умните
беседи можем с пълно право да причислим към насладите в
нашия живот. ” („Развлечения”, Р4007, Н. С.); „Днешните услове на живот са такива, щото науката за здравието е станала
особенно важна. ” („Здраве”, Р4010, Н. С.)
– и пр. раздели: „Образование”, „Самообразование”,
„Книги”, които интерпретират просвещенската мъдрост, споделят философията на рационализма.

8) басни, притчи, поучителни разкази и анекдоти
Такъв е например разказът „Сократ” (Р3006 – Н. Сапунджиев), който съвсем в духа на Бероновата педагогическа традиция описва „сладостите на съпружеството” и афористично
поучава: „мила съпруго, когато ме удряш по главата, ти ме караш
да мисля”!; или притчата „Дар от живота” (Р30011, Н. С.) – „Аз
видях една заспала жена. Тя сънуваше, че пред нея е застанал
ЖИВОТА с два дара в ръцете си: … любовта и…свободата. …”
Разбира се, тук казусът се решава в полза на свободата, след ко58

ето Животът се връща, за да ѝ даде и любовта – един подчертано Ибсенов мотив, който е не просто литературно-формиращ,
но оказва изключително активно модерно педагогическо въздействие върху вкусовете и нравите на първото десетилетие на
ХХ век в българската култура.; „Диоген бил едничкият човек в
света, който ден по пладне, с фенер търсел да намери честен човек. …Едничкото му притежание била бъчвата от гръцка хамсия. Истина, той по-напред имал и чаша, с която пиял вода, но
като видял, че българите и с кратуни пият, взел та я строшил.
Веднъж Диоген срещнал един гурелив шоп и го попитал: – ти
приятелю, както виждам, никога не си се мил?…” Логиката на
шопа е желязна – „и мечката не се мие, а всички се страхуват от
нея”, твърдение, прието от Диоген за „пълна глупост”. Но когато, на следващия ден „едно немцойче” потвърждава житейската максима на шопа, разбирай българина, Диоген се съгласил
и престанал да се къпе. Експлоатирана е една, днес, безкрайно добре усвоена вицова реторика на националните типажи и
менталност. Естествено се налага не педагогически, а сатиричен
извод: „Както видите, не само у нас ами и в Елада умните хора
правили глупости. ” („Диоген”,Р3018, Н. С.).
Присъствието на тази категория текстове съответствува
на тогавашното място на „ораторството” като „дял от художествената словесност” в някои руски и български учебници.

Албумите и идеологиите: анархизмът,
Надсон, жената, работникът, селянинът
Албумите като тези на Л. Търговски и Н. Сапунджиев могат да бъдат идеологически медиатори само в ограничена степен. Това определят две техни структурни специфики. Първата
е, че в тях, макар и връстници, макар и свързани във формални
колективи и в неформални лични отношения, пишат различни
хора с различни убеждения, възгледи и вкусове. Втората при59

чина е, че чисто идеологическите и политическите послания
имат своето по-естествено, по-очаквано и по-функционално
място в други специализирани текстове. Такива са партийните
периодики, актуалните брошури, политическото ораторство;
тук особено личи разликата с другия коментиран тип албуми,
които са създадени не около личност, а върху колективна традиция, в случая – идейно-политическата. Въпреки, че във времето, за което говорим (1896–1912), практически безпартийни
български писатели няма21, а онези, които формално не членуват в партии, явно и активно симпатизират на някои (като П.
П. Славейков – на радикалдемократите и на техния лидер Найчо Цанов), такава пряко обвързана с политически доктрини
(пара)литература в България на практика тогава може да е само
социалистическа, анархистка и народническа. И трите течения
имат «своите» текстове в двата албума. Анонимна «ученичка от
VІ клас» преписва (с падежни грешки, което подсказва, че тя
е възпроизвеждала не ръкописен текст, а песенния му вариант
в българска среда) известната руска песен „Вы жертвую пали
в борбы роковою/ Любви беззаветной к народу/…” под заглавието „Анархистический марш” (Р4020, Н. С.). Този род
идейни влияния в албумите обаче не могат в чисто литературен
В края на ХІХ или в началото на ХХ век български писатели са
оставили имена като лидери и активисти на: Либералната партия – Ст.
Стамболов, П. Р. Славейков, на Консервативната – В. Друмев, на Либералната партия в Източна Румелия – З. Стоянов, на Народната (съединистка) и по-късно «народняшка» партия – К. Величков и И. Вазов,
на Либералната (радославистка) – З. Стоянов, на Народнолибералната
(стамболовистка) – С. Радев, Хр. Белчев, на Прогресивнолибералната
– Др. Цанков – Г. х. Бонев, Ал. Кипров, М. Балабанов, Националнолибералната партия – Д. Кьорчев, Демократическата – Ал. Константинов,
Радикалдемократическата – Т. Г. Влайков, П. Ю. Тодоров, П. К. Яворов,
А. Страшимиров, на БЗНС – Ц. Церковски, на БРСДП – И. Радославов
и т. н.
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аспект да се сравняват с политическия култ към поезията на Семьон Надсон. Изповядват го и го инструментализират всички
младежки политически нонконформисти на времето – социалисти, анархисти, либерали, демократи. Култът моделира и цялостни ритуали в поведението на тези групи в тогавашна България. Запазена е например снимка от 1902 г. на гимназиален
кръжок в Габрово, чиито членове издигат в ръцете си плакат
със стиховете на Надсон от стихотворението „Напред!” („Вперед!”; 1878 г.) „Буди уснувших в мгле глубокой,// упавшим
– руку подавай…”22. В „Албума” на Л. Търговски програмно
стои „Трябва” (свободен превод от С. Надсон)23: „ Пущай смело светлината// пръскай правдата без страх// за да махнеш
злото, тмата// ти гони ги редом, тях//. Ти гони ги във дворците// и в сюрмашкият покров// и в себе ги гони ти// безпощаден и суров…”, преписано от г. Хаджиев (който се подписва
за спомен на френски с една правописна грешка „ Souvenire a
votre ami. J. Hadjieff). ” Стихотворения, включително и в проВж. Н. Димков. Рачо Стоянов. С., 1984, с. 21.
„…ако един Тепляков е представен като лиричеки поет, защо да
се пренебрегва Надсон? Или Тепляков е по-малко сантиментален и пооригинален от Надсона, или неговият стих е по-съвършен от Надсоновия?”- Б. Пенев. Нова руска антология (1921) В: Студии, статии, есета…, с. 590; Хр. Силянов От Витоша до Грамос, Походът на една чета
през Освободителната война – 1912 г. . С., 1984, с. 349. : К а к м а л о п
р о ж и т о, к а к м н о г о п е р е ж и т о … П р о в и к в а м с е и а з
к а т о Н а д с о н а – В коментара си М. Неделчев пише: «поезията на
руския поет (1862–1887) е била извънредно популярна всред нашата
интелигенция през 90-те години на миналия век. Преки подражания на
Надсоновата лирика срещаме у Ив. Ст. Андрейчин, Христо Максимов и
пр., а отгласи от нея намираме и у ранния Яворов. Модата се чувствува
в редица теми и мотиви от поезията на самия Силянов. Цитираният
стих е от стихотворението „* * * Завеса сброшена…” – едно от най-представителните произведения в Надсоновата лирика. Стихотворението е
отпечатано за пръв път в сп. „Отечественные записки”, 1882, кн. 1».
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за, подписани като „Надсон” и „по Надсона” изпълват няколко
страници и от „Албума” на Н. Сапунджиев.
Поезията на Надсон в оригинали и преводи очевидно
компенсира липсата на „художествена” (според тогавашните
представи) и едновременно „социалистическа” поезия, тъй
като Надсон като поет е признат и от литературни авторитети
сред идейните противници на социалистите.
Още повече, че чисто партийната литература, която се
създава в социалистическите среди на границата между ХІХ и
ХХ век придобива характеристиките на (само)изолирана субкултура.
През „албумната” 1897 г. във в-к „Мир” Иван Вазов я оценява като идеология и художественост в следващата критична
реплика:
„Ново време. В това социалистическо списание се е появил един славей, някой си В. Ив. Ненов, който ето как сладко
каканиже под громките ръкопляскания на Карл Марксовите
апостоли в България:
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Ощ (?) има отглас на скърбите, теглата,
и огън, който не т у х н е,
не, да`н бъдем глухи и пусти в главата,
в гърдите бухал да н` глухне.
(Стихотворението Не в и к а й т е )
Социалистите отричат правото на собственост и проповядват дележа на всичко. Техния славей в тоя случай не само
че е ограбил собствеността на нещастния Надсона, но с едно
неподражаемо безвкусие и варварщина я е обезобразил, види
се, да докаже нагледно и другия тезис на социалистите: безполезността на изкуствата и поезията. ”24
Други важни за времето социални навеи навлизат с темата
за женската еманципация. В „Албума” на Л. Търговски е записано разнородно стилово комбиниране между Ботевото заглавие
„На Прощавание”, вариациите на особено популярната „Сбогом, прощавай, невесто мила…” на П. Р. Славейков (която на
стр. 209–10 също е преписана калиграфски) и неговите анакреонтични мотиви от времето на „гиздаво момиче”: Аз те любя,
о душице!// Не за твойта красота, // не за твойте очи черни,//
не за стройна ти снага…”(!), след което обаче стихотворението подхваща патетично темата за освобождението на жената:
„Тогаз ще бъдеш свободна// от веригите в кои// са вковани
твойте мисли, // Свободата ти дори// Ще изхвръкнеш жива
ти из// клетката, що те души//, в коя са те обковали // твойте
„Майка и Баща”// И с общи сили ние// с теб ръка за ръка//,
в борба страшна, свята// смело ще да полетим// … Работникът и жената// туй цяло са две страни// нека бъде и в ума
ти,/ нивга не забравяй го// Тоз въпрос, който тебе// трябва
Текстът, подписан с псевдоним, е цитиран по: И. Вазов. Събрани съчинения, т. 20, Критика и публицистика 1890–1921, С., 1979,
с. 276.
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да вълнува днес.
// Тоз, защото и
от него// правдовий ще блесне
лик// И веднъж
блеснал, ликът//
ще разпръсне
гнъсний мрак//
и тогава любовта ни// ще се
свърже с истен
брак”. Очевидно
пред нас е «общо
място» за «мъжката» и за «женската» поезия на
времето, защото
още едно „социално” стихотворение със съмнително авторство (подписано от Д. Бакалова, Шумен, 1897, Л. Т., с. 213) развива мотива за „женското освобождение”: „Почивала си вековно в мрака,/ в хаос мизерен, в кръвна борба/ И влечеш
още ярема тежки/ от очити капят още рабски сълзи. /…/Да,
тебе та считат за неспособна/ да мреш и ти в научното поле/
грехове всички на теб преписват/ и режат още твойте криле.
/…/Но дай си сила и упование,/ стъпи на твойте достойни
крака/…/ Стресни се! Напред заедно вкупом/ към истинните
права човешки/ бъдещето вече нека посрещнем/ след като
строшим окови тежки. ” („Жена”). В притча-стихотворение в
проза „Дар от живота” като обръщение към жената намираме
същото и в албума на Н. Сапунджиев от 1910 г.
„Синдикалната” линия с обобщен акцент за социалната
справедливост изобщо е видима в стихотворения като „Стачката на железничарите” (Р3109, Н. С.) и в очевидно популярна64

та, предвид няколкото си версии и парафрази в сантиментален
тон, „Учителска песен”. Призивите за „всеобщо освобождение”
звучат в:
„Селянино, доста робство!/ Селянино, веч не спи!/ Ето
градския работник,/ чуй, камбаната заби!/…/ Време е слабия да стане/ силен – бедния – богат/…/ Време е, дайте си ръцете!/ Правда, равенство ний щем. / Долу гнусните тирани!/
Долу турския ярем!” („Спомен”, …, Л. Т., с. 239).

Албумите и Канонът: разрез в (син)хронологията
Ако без теоретичен догматизъм, решим да експериментираме с една от основните тези на Новия историзъм – че всички текстове са равноценни документи на епохата, а задачата на
хуманитаристиката е да изследва дискурсивното им единство,
можем да поставим албума в неговия синхронен контекст.
Точно в годините 1896–97, когато започва да съставя албума си Любомир Търговски, излизат три изключително важни за българската литература книги.
Две от тях са стихосбирки, които литературната историография с рутина, но не и без основания предпочита да оценява като «преломни» или «програмни». Това са „Епически песни” (1896) на Пенчо Славейков и «Трепети» (1897) на Кирил
Христов.
Проблематичните достойнства на третата книга предизвикват сериозна критика още когато тя се появява през
1896 г.25. По спомени на съвременници може да съди, че и в
неформалното общуване между някои тогавашни литератори
книгата е била вземана на подбив, най-вече заради особения
език на своя автор. (През 100 годишния си драматичен живот
той впрочем става траен прицел за добродушна ирония в българските културни среди и дори е обезсмъртен като образ в
25

Вж. Бълг ар ска с бирка, 1 май 1896, стр. 496–508.
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хумористичната поезия на Хр. Смирненски.) Въпреки това по
своите амбиции, по ранга си и особено в контекста на културно-просветното строителство в България в края на ХІХ в. тази
книга принадлежи към респектиращата категория на книгите – литературни институции. Това е „Българска литература.
Кратко ръководство за средни и специални училища, написано
от А. Теодоров”26. Учебникът започва със следната дефиниция
за литература: „Литература се казва сборът на всички душевни произведения, що е създал и притежава един народ, било
в жива или в писана реч. ” В България вече има кой да възразява остро, непримиримо и манифестно срещу такова благообразно и хрисимо определение, що е литература. За «Мисъл»
и особено за П. П. Славейков не е литература и «душевно произведение» не само прашната книжнина на Възраждането, но
и съвременният Ив. Вазов. Правото да се произнася за литературата Славейков отрича на самия интелектуален «професорски» тип на «езиковедите-езикоеди», олицетворяван от Ал.
Теодоров-Балан. Той, от своя страна, обяснява на читателите,
че «тъкмим да дадем едно отмерено ръководство за българските средни и специални училища», признавайки самовзискателно в легендарния си стил, че това пособие, макар и да запълни
«оня недостатък от издиряния и разбори, все пак не ще може
да избегне погрешките».
Но толкова ли са различни в разбиранията си «що е литература?» през 1896 г., забравеното школно ръководство на А.
Т. -Балан и «Епическите песни» на П. П. Славейков? Дори само
заглавията в стихосбирката показват ясните и балансирани
линии на «фолклора» («живата реч» според Балан); на европейската културна класика «в писана реч» и на «душевността».
„Олаф Ван Гелдерн”, „Луд гидия”, „Харамии – 1 Харамии – 2 Харамии – 3”, „Цар Самуил”, „Орисия”, „Змейново любе”, „Чумави”,
26
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Пловдив, 1896.

„Cis moll”, „Късмет”, „Поет”, „Сърце на сърцата”, „Ралица”, „Коледари”, „Микеланджело”, „Неразделни”, „Римлянка”, „Бойко”,
„По жътва”, „Симфония на безнадеждността”. Оказва се, че и у
П. П. Славейков има „всичко”, че всяка от двете книги по свой
начин осъществява общ културен проект на времето и единен
идеал за българска литература изобщо, а по обратната логика
това подкрепя и тяхната едновременна антитеза. „Трепетите”
на К. Христов демонстративно отказват да служат на рационалното („живот разумен”), на „общественото” и на „идеалите”. Всъщност с понятията „народно”, „христоматийно-класическо” и „трепети” в техните „високи” и „ниски”, „талантливи”
и „графомански” литературни манифестации можем да обхванем съдържанията на двата албума. При това пропорциите
между тях ще възпроизведат съвсем точно напреженията им в
печатаната българска литература от края на ХІХ – началото на
ХХ век. Каква например е концепцията за „поезия” във време,
чиято критика борави с образни дихотомии като „парнасизъм”
и „фасулковщина”; с „блянове на модерен поет” и „спуканата
гъдулка на селската неволя”. И колко текстове като този:
Но литна ти далеч,
Лъчи изгаснаха в сърцето,
Душата ми угасва в черен мрак…
Ела, ела, върни се веч,
О, първий сън върни ми на сърцето!
на признатата от литературни съвременници и потомци поетеса Екатерина Ненчева надхвърлят стандартната топика, стилистика и стихова техника на „дилетантската” и „графоманската” поезия, с която ученици и войници са изпълвали албумите
на Търговски и Сапунджиев?
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Албумите и съвременният български
литературен историк
Представителността на двата разгледани албума като
ценен и автентичен материал за литературносоциологическа
реконструкция е извън всякакви съмнения. Тук можем само
да обобщим фактологията, че те са съставяни по инициативите на двама образовани и заможни представители на средната класа- достатъчно характерни като „исторически манталитет” и достатъчно индивидуални в своята биографична,
образователна, културна и емоционална „изключителност”
(кой български автор на роман на селска тематика от 20-те и
30-те години например би рискувал с образа на заможен селски бакалин, който свири романси на мандолина, пише и преписва калиграфски лирика, какъвто в действителност е бил Н.
Сапунджиев?). Той и Л. Търговски са личности с трайни литературни интереси, с развити читателски вкусове, с биографичен опит, който е включвал „селото”, „града”, „столицата” и
дори – „Европа” в такава максимално престижна точка като
Лондон. Албумите са дело на двама тогавашни българи, единият от които- с големи възможности за издателско, а другият- за
читателско присъствие на книжния пазар. В албумите пишат
интелигентни и будни млади хора, един от които – Боян Пенев – автор на албумното приятелско послание към Л. Търговски: „Речката бърбори,/ славейчето пей,/ споменът говори:/
„не ме забравей!”- ще се персонифицира завинаги като епоха
в българската литературна наука, есеистика и критика. Тези
факти са съществени за „образа и духа на епохата”, но много
по-важно е да осмислим предизвикателствата, пред които подобни литературни феномени изправят днес българския литературен историк и самата категория „литературен историзъм”.
Съдържанието на албумите от техните заглавия до последните им страници настойчиво поставя въпросите: „кога” всъщ68

ност сме били „модерни”, къде точно и за кого „се е състоял”
модерният прелом – след като едни и същи корици съдържат
„даскалска” поезия по повод и (наистина епизодично) текст на
възприемания като „краен”, „модернист” и „декадент” Ив. Ст.
Андрейчин? Какво точно могат да означават в ретроспекция –
и изобщо означават ли нещо за достоверно реконструираните
категории на масовото четене от времето и средите, което описахме, такива утвърдени литературноисторически категории
като „естетически прелом”, „културно строителство на кръга
„Мисъл”, „индивидуализъм”, „декадентство”,„първо и второ
поколение български модернисти”, „символизъм” и т. н. - след
като рефлексиите от тях могат да бъдат доловени съвсем слабо
в толкова автентични документи на активния читателски вкус?
В каква степен спекулативността на литературната историография е деформирала образа на литературната ситуация, „такава, каквато е била”? Приложимостта на понятието „класичен
писател” само към „Омир, Данте, Шекспир, Гете, Пушкин” не
свързва ли всички антагонисти на тогавашната литературна
сцена (Вазов – Славейков) в една обща „умереност” по цивилизационния път към „образците”, която всъщност е възпроизведена в изненадващия христоматиен „конформизъм” на албумите – иначе дело на млади, активни и образовани читатели,
чиито очаквания от литературата по вероятност трябва да са
провокативни и радикални? Къде, кога, как и в каква аксиологична перспектива (пара)литературни факти като албумите
могат да намерят своето място в академичните периодизации
и интегралните истории на българската литература, след като
с различен успех са предмет на специализирани анализи? Как
да оценим например факта, че именно в албумите – все едно
дали в резултат от авторова претенциозност, дословен превод
на чужд образец или просто от несръчност – на едно място
може да прочетем „чист” свободен стих, след като тази стихова
форма предстои да се появи „официално” в българската пое69

зия едва с „Хулиганските елегии” на Н. Марангозов? Какъв е
културният статут на ръкописната книга в това печатно време,
след като много страници и в двата албума впечатляват с калиграфията си?:
Тези въпроси и техните отговори не са съдбоносни за
историзма като изследователска нагласа към българската литература в нейното единство между творчество и възприемане. Те обаче са поне толкова „легитимни”, колкото са „големите
наративи”, силно персонализираните спекулативни визии и
историографските (де)конструкции. Тяхната теоретична и интелектуална привлекателност за съвременния литературовед
няма да пострада от онова, с което паралитературата може да
илюстрира подобни концепции или да им противоречи. Доколко „големият литературноисторически разказ” обаче може
да се съобразява с албуми, песнопойки, лексикони и картички,
вече зависи от степента, в която той се изгражда, самонаблюдава и очаква да бъде прочетен с интерес именно като разказ за
свързаните в литературния живот култури, творби и хора.
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Поезия и парапоезия.
Стихова норма
и стихотворна психотичност
Пролегомени
Този текст разсъждава върху „нерешимия” проблем за
това що е поезия? Къде са нейните граници, къде „свършва”
художеството и започва кичът? Какво е изящна словесност и
какво е обслужваща – различни социокултурни-хабитуални
ситуации и практики – словесност: притежаваща формалните
белези на мерената реч, но и същностните черти на информационно-интерпретативния дискурс? Къде свършва „божествената лудост” на поезията и къде започва невротичната психотична изява и болестната сублимация? Има ли граници между
артистичното въображение и клиничните девиации на съзнанието, взаимоизключват ли се те или се допълват и, в крайна сметка, какво общо има всичко това с представите за възвишено и ниско; прекрасно и безобразно, поне що се отнася
до границите и възможностите на поетическия език? Нашето
изложение „прохожда” от историко-литературния контекст на
започнатия от Никола Георгиев разговор за онзи (не)завършен
етап от българската възрожденска поетика, белязан с „граничната” творба на П. Р. Славейков „Епилог”. В този разговор
се открояват проблеми с ясни съвременни масовокултурни
очертания, с конкретна стиховедска, културологична, музиковедска, социологическа и психиатрическа проблематика.
Констатацията за „историческата подвижност и вътрешната
противоречивост на качествените определения велики, слаби
и пр. произведения” и назоваването на „въртопа от проблеми,
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скрит под застиналата повърхност на фразата „произведения,
надживели времето си”, насърчава съвременните изследователски търсения, които не се свенят да посегнат към онзи
нисък, тривиален, функционално-утилитарен корпус от текстове, обозначаващ се като лирически, презрително отхвърлен
от познавачите като не-поезия и не-литература: мимикрираща
словесност, римувана и ритмизирана полупоезия-полупроза, странна симбиоза между разказ-репортаж-хроника-изповед-прокламация и стихотворение, дори кич, но – повече от
всичко – ескалиращ вълненията около проблема за канона в
литературата. „Ще добавим само – отбелязва Н. Георгиев -, че с
такова (високомерно – бел. наша) разбиране за обекта на анализа трудно ще напишем добра история на българската литература и изобщо няма да се домогнем до нейната историческа
поетика. ” Впрочем, счита се, че „римуваната проза в зората на
новобългарската поезия (има) заслугата да бъде „родителка на
стиха”; във върховната точка на ораторския патос стилизацияН. Георгиев дефинира два типа лирическа словесна практика
от 19 и от 20 век: единият – „исторически основен,… осъществяван по
своему и в Стара Гърция, и в Рим… и в Средновековието, класицизма,
Просвещението – и до ден днешен”, най-общо назован „генетичен и субстанциален, оценъчен и познавателен” тип; другият е носител на противоположните характеристики, а двата помежду си са „в постоянно…
негласно… напрежение” (с. 50). Първият – метонимичният изобразителен лирически модел е носител на „разсъдъчността, откритата декларативност, реторическите построения, суховитостта, липсата на смислово разколебаване и многозначност, немузикалността” (с. 49) – вторият,
метафоричният – е притежател на емотивността, многозначността на
словото-образ, многоизмерността на лирическите построения, музикалността и пр. „Говорейки така, по същество мерим представителите
на един тип поетика с мярата на следващия, която негласно и неоснователно се приема за исторически безотносителна, „вечна” (с. 49). Виж: Н.
Георгиев. „Епилог” от П. Р. Славейков и епилогът на един етап от българската поетика, В: Почит и прочити, Велико Търново, 2003, с. 47–78.

Пак там.
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та на високоемоционалния тон „отделя” пасажи, задоволяващи представата за стихова организираност. ”…. Такъв – прагматично-информативен и интерпретативен, разказен, но с
лирически пулсации, „недонаправен” – е стихът на Д. Попски,
Н. Бозвели, Н. Рилски и др. Такива стихове, независимо от мотивацията, а тя съчетава винаги възвишеното „чисто” чувство
с прагматичната „потреба”, продължават да „се редят” с мисъл,
че принадлежат на литературата, т. е. – на канона и днес.
Лирически канон, еталон, класика, христоматийни творби… – „не, не сме от тях”- „заявяват” от своя страна стиховите пародии на Пеньо Пенев, Иван Методиев, Матей Шопкин и
др. Впрочем, „бакхическите” възторзи, еротичните лирически
копнежи и анакреонтични „изобилия” на духа в поетическите
творби на нашите възрожденци също не се вписват в литературоведския канон. Само една част от поезията на П. Р. Славейков
и Каравелов е в класиката (разбирана по Т. Елиът); да не говорим за низвергнатите оттам К. Пишурка, С. Гинев, Н. Катранов
и пр. Да, но затова пък целият Ботев бил „вътре”? Едва ли, ако
имаме предвид такъв късен поетически шедьовър като „Ней”:
“Питаш ме защо съм аз/ дохождял нощя у вас,/ как съм
скочил през плета/ и що щял съм да крада. / Кат мъжът ти не
съм стар/ да не видя в темна нощ…”.
Еволюционисткото схващане, според което даскалската поезия, изнамерила силаботониката, започва да надхвърля
хребета на естетическата си немощ и се „подобрява” прогресивно, намирайки своя христоматийно известен връх в поезията на Христо Ботев, се оказва гениално оспорено от самия
поет чрез късния и неочакван културен шок, произведен сред
естетически грамотната публика, от интимното послание в
„Ней”, увенчано с шлагерно-куртоазния рефpенен мотив, който би се вписал в реториката и патетиката на всеки съвременен


Я. Милчаков, Я. Стих и поезия, С., 1990, с. 43.
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поп-фолк-модел: „Ще умре един от нас/ ил мъжът ти, или аз”.
Тоест, естетическият аршин, с който мерим достойнствата на
„Пристанала”, „Хаджи Димитър”, „Бакхически песни”, „Пейте,
Славейков”, „Не ставало стихове на българский язик” и „Разградската тазгодишна зима”, се оказва различен. Как така?
Пренебрежението и предубедеността се оказват смъртните грехове на литературоведското (и въобще филологическото)
познание. Неизкушени от тях, но насърчени от заявената необходимост да се опознае спецификата и генезисът на литературната периферия, обръщаме взор към съвременната утилитарна (или приложническа) представа за това що е поезия? Какви
са критериите за естетическа оценка, съпровождащи живата
практика на коментираните трансформации в текстовете на
възрожденските автори, (от Д. Попски до „еротичния” Петко
Славейков и „късния” Ботев, чието цитирано стихотворение
може да се чете като своеобразен манифест на масовата култура, а същевременно авторът си позволява да даде недвусмислена критическа оценка за лириката на Кр. Пишурка!); на първото поколение модернисти, в чието критическо наречие работят
образните дихотомии „парнасизъм”/„фасулковщина” и „блянове на модерен поет”/„спуканата гъдулка на селската неволя”,
но чието творческо лоно отглежда поетесата Екатерина Ненчева; на следващите модерни и следмодерни поколения, в чиито
групови ценностни норми е дълбоко осмислено противопоставянето „висока”/„ниска” поезия, самоназоваваща се пародия на
поезията, поезия на евфемизма, пародия на пародията и т. н.
Критериите за естетическа стойност, особено когато тя
трябва да бъде отречена въобще, се обединяват около потискащата предметност и буквалност на изображението. По принцип поетическите модели (но само на една част от огромния
корпус текстове, за който става въпрос тук, а именно лирикомузическата изповед, видяна в плана на историческите ѝ метаморфози от възрожденската анакреонтична поезия през ста74

рата градска песен до постмодерния ѝ масовокултурен облик)
следват жанрово-стилистичната норма на нарацията и дескрипцията, нерядко – на самоцелното поетическо стихоплетство;
разкъсват се между жанровите доминанти на:
А) махленската клюка –
“Аз си имам две съседки”, „Тръгнали са ми дряновските
моми/…/Отдолу иде Колю Бързака/ Колю Бързака с куцото магаре…”; „Градил Илия килия/ отдолу иде Ирина”; „Моите другарки всички се омъжиха/ взеха си добри момчета те/ аз пък аз,
горката, Хубавата Данка/ се омъжих, майко без късмет”; „Черен
влак се композира, Ленче, бе, / от Бургас до София”; „Колко
устнички на ден/ си целувала, кажи на мен?/…/Нали всичко
мина?/Ти ми шепнеше тогаз в екстаз.”;
Б) репортажа –
“Как убила майка сина си”; „Песен как Стоян изпъжда
жена си и взема слугинята си”; „Песен за влюбените Ветю Н.
Гарийски и Величка Х. Генчевска от с. Кормянско Севлиевско
как са нещастно убити през 1927 г. на връх Иванов ден”; „За
тайната трагедия на Денка Тодорова от с. Божурово, Кубратско
с Никола Сираков финансов бирник в с. Юпер на 8 ноемврий
1944 г.”;
В) анекдота-епиграмата-афоризма –
“Никога вода не пия”; „Ти си роза, ти си крем, ти си щастие за мен”; „Кажи защо/ целуваш тъй горещо ти/ през месец
май/ когато розата цъфти”; „Моят мъж е генерал, но е вече
много стар”; „Льох льох, лили льох,/ за целувки и любов/ всеки
е готов”; „Господа и дами/ нещо за жена ми/ две три думи ще ви
кажа сал/…/ щом жената влезе вкъщи/ като че ли дявол същи…
”;“Ха целувки, ха милувки сладки/ чиста стока, работа за кеф/
лошо днес отива занаята/ даваме ги вече две по лев/…/ че във
тази криза нищо не излиза/ утре заминавам за Париж…”;
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Г) приказно-романтичния разказ (сказание, легенда) –
“Пътувала е дама с пиратски параход/ тя била снежно бяла
и сочна като плод…”; „Разказват как в далечни времена/ живял е
шут със своята кралица…/ запей ми шуте, серенада…/ забравил
шутът ранга свой/ влюбил се в своята кралица…” (в тази логика на цитиране на еднотипни мотиви тук трябва да прозвучи и
„Легенда за разблудната царкиня”, но за преливащата се граница
между високата и ниската поезия, между клишетата на шлагера
и символистичната поезия ще стане дума по-нататък) и пр.
Д) сецесионното идилично клише –
“Май ли беше или юний/…/ всред разцъфналите рози/
ний паднахме в първи грех”; „Мойта бедна стая, няма нищо в
нея/ освен музиканта, душата на Орфея”; „В самотна къщичка
аз искам да живея”; „Вишните цъфтяха, тогава/ в малък парк седяхме ний”; „Малка къща с двор зелен/ беше моят бащин дом”);
Е) драматичната (психотична) изповед –
“Аз неизказано страдам/ сълзите си едвам държа”; „Налейте да пия от мъка/ едничкият смисъл е там/… /защо те обикнах, кажи?/ Защо ли си времето губих/ защо ли не пих до
зори?”; „Дълбоката обич предели не знай/ тя нейде в душа ми
дълбоко дълбай”; „Прости, в живота пречка си ми ти”;”Аз искам да те забравя, но сърце ми плаче за теб/…/ За мен ти си
морска сирена/ морякът удавник съм аз” и пр. ;
Текстовете от песнопойките цитираме по издания от 1925 до 1978
година, като спазваме оригиналния правопис на текстовете: „Народна
песнопойка с отбрани народни, любовни и турски песни Наредил: Янко
Ст. Абаджиев (български народен певец) родом от гр. Шумен – живущ в
гр. Трявна ученик на Господин Т. Златев, Попово”, Печатница „Ренесанс”
Търново 1925 г.; „Народна песнопойка на Янко Т. Абаджиев …”, Хасково, Печатница, книгов. и книжарн. „Чикаго”, 1926; „Народна песнопойка на Янко С. Абаджиев” Печатница П. Пенев – Шумен; „…”, Свищов,
Печатница на Влад. Янакиев; „…”, Печатница „Гутенберг” – Пловдив;
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– а нейните стилизирани сатирични персонални импликации се променят и могат да бъдат четени като психодиагноза на времето – такива са например днес текстовете-образи на
поета Трендафил Акациев или барда Пегъзи Музовски).
Мисловният примитивизъм произвежда вкус към предикацията, към разказването чрез събития и в своя естествен,
„Песнопойка на Янко С. Абаджиев с. Борисово – Шуменско живущ в гр.
Трявна”, печат. Ив. П. Касабов – Търново, кн. поръч. 9, 1926 г.; „Народна
песнопойка на Янко С. Абаджиев с. Борисово – Шуменско…”, Ямбол,
Печатница – Светлина, 1927 – №268; „О. Ф. Народна песнопойка „Червената армия” с най-нови трагични, патриотически, партизански и старонародни песни съставил народния певец Иван Раднев от гр. Русе. Който
свири и пее, зло не мисли!”, Печат Малджиев, Русе – VІІ. 1945; „Септември” Естраден сборник, изд. НМ, съст. К. Зидаров, Ст. Сърчаджиев,
Ем. Коралов, Ф. Кутев, авг. 1948; Песните на българина. „Стари градски
песни” – малка семейна библиотека, „Парнас-Русе”, Габрово-Принт (не
е посочена година на издаване); „Трявна. Сборник отбрани стари песни
и шлагери”, 1978 г. (симптоматичен е фактът, че тук липсва събирателско „авторство”). Присъствието на авторски творби в сборник от такъв тип – „смесна китка” – автоматически ги прави анонимни. Затова
в Песнопойка „Трявна. Сборник отбрани стари песни и шлагери. 1978 г.
„Вятър ечи, Балкан стене”, „Къде си вярна ти, любов народна”, „Видях
два бука”, „Заточеници”, „Моята молитва” се четат като шлагери, редом с
„Облаци дъждовни”, „Танго на спомена”, „Арлекино”, „Старият сигнал”.
Пенчо Славейков и Яворов; Аспарух Лешников, Йосиф Цанков, Емил
Димитров, Лили Иванова, Маргрет Николова…, Алла Пугачова – са лицата на тези стари (и не съвсем), но със сигурност отбрани песни. Единственият фиксиран автор в Песнопойката от 1978 г. е Дамян Дамянов
(“Приятели, другари, мои братя/ разделяме се, тръгваме на път…”). Песнопойката е всеяден, еклектичен фолклорен, естрадно-оперетен, многоезичен (тук има турски, цигански, сръбски, руски текстове) макрожанров продукт, чийто текстологически прочит е изключително интересен
от гледна точка на историческата поетика. Особено интересни обаче (за
настоящия текст) са именно тези, които се самополагат във високото,
сериозно поетическо поле и не са писани специално като песни – те са
авторски, затова в текста ги цитираме с инициали.
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неизкусен вид ражда текстове с висока глаголна температура, мотивирани
от предлогическата и подсъзнателна
склонност към наративно моделиране на света в неговата буквалност,
предметност и утилитарност. Но дали
само мисловният примитивизъм „причинява” всичко това на поезията?
Пегъзи Музовски
В този дух настоящото изследване си позволява да зададе следните въпроси: Къде в специфичния (иначе огромен) корпус текстове
днес, обозначен някога от поета Петко Славейков като „песни
за разтуха на младите”, от Боян Пенев – като „поезия за войници и слугини” , от съвременните медии – като естрадна или
Началото на модерната българска масова култура още през
Възраждането се свързва с изключително популярните преводни-побългарени (или оригинални, но настояващи за своя полуфолклоренполуанонимен статут) текстове-песни в т. нар. сборници със смесено
съдържание от типа „смесни китки” или „песнопойки”, които се появяват в средата на ХІХ век. Само до 1878 година излизат на български
около 20 песнопойки, а броят на ръкописните е неимоверно по-голям –
твърди Л. Михова в „За песните и песнопойките” и ги типологизира
тематично – „любовни, просветителски, бунтовни”, чиито песни си
присвояват особената роля на посредник между градската, „учената” и
селската култура, интегратор, „актуален и комуникативен жанр”, едновременно обвързващ, но и отблъскващ публиката от фолклора – особено небългарския. (Михова 2001: 6, 21) Б. Пенев отбелязва следното:
„С много по-голяма охота е превеждал Славейков не стихотворенията
на Христопуло, а популярните любовни гръцки песни, разпространени
между българската и гръцката младеж. … те са превеждани … с едничкото желание да се заместят чрез тях чуждите песни с български, не ще
имаме основание да съдим… за поетическите вкусове на Славейкова,
ала не може да се откаже, че тия песни са израз на твърде ограничения,
но все пак интимен вътрешен живот на една голяма част от тогавашната българска младеж. ”(с. 369) Това са „…гръцки мелодии, препле78


оперетна словесност, чалга, псевдолирическа попкултура, а от
изкушения филолог – като графомански лирически текстове
(или т. нар. стихотворения, писани по повод), плод на комерсиални интереси или проява на психотични реакции, се намират пресечните точки между народната смехова култура, градската битова култура и съвременната масова култура? Къде е
границата между стария градски евъргрийн, чалгата, оперетата, блатната песен-речитатив, поздравителния адрес-писмо
в стихове? Как от своя страна лирическите авторски литературни опити (официализирани или „от чекмеджето”) паралелно общуват с полуфолклорния (низов) културен пласт, но и с
високото поле на литературността? Как се досъграждат или,
напротив – как се рушат днес представите за висока и ниска
литература чрез наблюдения върху конкретни поетически текстове, които оперират с модели, мотиви и образи, достатъчно
популярни и в двете полета на поетическата словесност – литературна и фолклорна(масова)? Как естетическите критерии
биват апробирани във „войнишката и слугинска” поезия (Б.
Пенев) или в поезията „за разтуха” (П. Р. Славейков); как чрез
тях се дефинира оценъчно цял етап от българската възрождентени с турски напеви… (съдържащи – бел. наша) еротика във висша
форма. . без каквато и да е духовна окраска…; популярна груба еротика… чувствена(та) любов… достатъчно е да се отбележи, че те и до
ден днешен намират множество читатели особено между по-простата
маса, между онази нейна част, която е засегната донякъде от външните
страни на градската култура – особено са разпространени между занаятчии и войници. През Световната война, като цензор в Софийската
поща, имах случай да се убедя още веднъж в широкото разпространение на Славейковите любовни песни. В множество писма до ранени
войници, писани в софийските болници и адресирани до селски моми,
срещнах преписи на песни, каквито намираме в песнопойките на Славейкова, възникнали у нас под влиянието на гръцки и турски образци.
Също – в писмата между войници и слугини днес. (курс. наш). ” (Пенев, 1977, 369–370).
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ска култура? Как периодизационно вменената на литературата
ни еволюционна трансформация даскалска поезия – силаботоника, превърната от авторитетното теоретическо умозрение в
„епилог” на нашето Възраждане, се оказва всъщност един незавършен епилог от развитието на един етап от родната ни лирическа поетика? По какъв начин фолклорните белези на масовата поетическа култура – анонимност, вариативност, устно
разпространение, нагласа към колективност на изпълнението,
обредност, търсене на self-концепта в групата и произвеждането на фена и изпълнителя в ранг на естетически актант – се
съчетават с моделите на авторството и – кой знае дали осъзнато или не съвсем желание за следване на една христоматийно
утвърдена литературна поетическа традиция? Дали моделът,
утвърден още в средата на по-миналия век чрез Славейковите преводни или оригинални, но мимикриращи в преводни, т.
нар. „еротични” поетически творби – модел, който обслужва
(според Б. Пенев) низовата културна среда, макар лишен от
естетически функции, всъщност не се оказва твърде устойчив
и работещ в днешните постмодерни условия? Дали този тип
лирика – от песнопойките и естрадната сцена, от некролозите,
поканите и поздравителните картички, от лексикона, дневника, любовното писмо и споменника – представлява един незавършен, а паралелен етап-линия в развойните поетически
процеси, протичащи в българската лирика?
По повод на лирическата ни традиция се говори за процес на преодоляване на стария „компактен” метонимичен поетически модел и ориентацията му към „дифузния” метафоричен тип изобразителност, но паралелно с това се наблюдава
В „Епилог” от П. Р. Славейков и епилогът на един етап от българската поетика” Н. Георгиев казва: „Изследването на първия тип лирическа поетика е толкова по-трудно, колкото по-“прости” и „прозаични” изглеждат творбите, създадени в него. Опитът в тази насока е много
оскъден – и то не само що се отнася до българското литературознание.
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феноменът на нестихващия интерес именно към онзи наративен (зареден с висока предикативност), паратактичен, граматико-семантико-безóбразен лирически модус, високопарно назоваващ се „поезия” или „текстове за песни”. Същевременно, спрямо високата норма това е един „метаезиков” свят,
съхраняващ в съзнанието ни границата между литература и
нелитература-песен-битие. В този смисъл текстовете се самоограничават в своето семиологично битие. Ето какво се „пее”
в един прелюбопитен текст от сборника „Песнопойка Трявна.
Сборник отбрани песни и шлагери”, Трявна, 1978 г.: „Любов,
колиби се възпяват във романи/ но таз идилия не подхождаше на нас,/ че скоро ще изчезне любовта ни/ щом като в таз
колиба няма залък хляб. / Дете наивно, ти живота не познаваш/ ил, мислиш, всичко на света е любовта,/ но аз не искам
зарад мене ти да страдаш,/ аз те обичам и затуй ще си вървя.
” Настоява се, че светът в песента се стреми към максимално
буквализиране – другото подхожда на романа и идилията, т.
е. на литературата, защото е известно, че в „сериозния” план
на любовния дискурс „любовта идва от книгите, нейният диалект е общопризнат”, а тук се пее-и-разказва животът на обживяните битови и екзистенциалните ситуации. Например:
„Красив роман е любовта. Написан без начало и без край. /
Трудности ще породи дори инерцията на терминологичните привички.
Така например в своята работа изследвачът ще трябва да употребява
термините „клише”, „реторическо построение”, „отвлечен смисъл”, „декларативност” – и ще борави с тях описателно, не оценъчно. А тъкмо
към такива, вече оценъчни квалификации, прибягва съвременният рецензент, ако го обхване необичайното желание да каже нещо по-остро
отрицателно за разглежданата стихосбирка. Временното недоразумение ще бъде най-малката беда в случая…”(с. 52–53). Както е видно от
настоящия текст и изследователят в наше лице не е застрахован от подобна заплаха…

Р. Барт. Фрагменти на любовния дискурс. С., 1997, с. 228.
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Започне ли, чете се цял живот. ”
Нещата от живота се разказватизпяват-изплакват в песен. Песента пък е максимално адекватният
лирически (литературен) жанров и
поведенчески маркер. Подобен тип
лирика продължава непрекъснато
да се възпроизвежда и да участва
паралелно в мистификационния
Дядо Стефчо
процес, наречен българска поетическа традиция, която е в състояние да се редефинира в класически или постмодерен вид, независимо дали той се „чете”
в духа на тенденциите към „нов автентизъм” или „олекотяване” на писането или в обратна посока. Продължава да се самовъобразява и самопародира в стил „Трендафил Акациев” или
обезóбразява в „текста” „Надежда Захариева”, да епигонства и
мимикрира в нова анакреонтична полуда а ла „Дядо Славейков”, а ла „Дядо Стефчо” или пък „Дядо Коста”. Ето няколко
идентични прозрения от различни епохи, дефиниращи екзистенцията, с джендер-реторика, невписващи се в литературния
канон, но възпроизвеждащи се непрестанно:

В резултат от липсата на изненада в новите почерци на писането до средата на 90-те г. на ХХ век и като носталгия по изгубената
интимна разговорност на поезията „в първо лице единствено число”
на 70–80-те, се налага терминът „леко писане, в което не метафората е основният елемент на стилистиката, а метонимичните обрати на
всекидневността”(виж Дойнов,П. „Когато пишем за поезията на 1996а г. ”, В: Литературен вестник, 1997, бр. 38). това е едно своеобразно
„домашно писане”, което „казва, споделя, доверява; то е „наративно и
сюжетно” и разчита изцяло на автобиографичния лирически разказ,
описващ тривиализираното всекидневие. (виж Дойнов, П. Лекото писане. Години по-късно., В: Литературен вестник,, 2001, 13–19. 06, с. 9).
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“Мене ма Господ такъв създаде/ да ва обичам, о, женски
млади…” (пее Дядо Петко Славейков в 40-те г. на ХІХ век);
“Страстно обичам жените/ и страстно в очите/ целувам
ги аз…” (пее Аспарух Лешников в 30-те год. на ХХ век);
“Жени има много красиви по света,/ но не всеки люби
красивата жена…”; „Обичам всички жени прекрасни,/ с усмивки ясни, с топло черни очи…” (пее анонимният минезингер в шлагерите от 20-те години насам);
“Обичам женичките,/ обичам ги всичките…”(пее Дядо
Стефчо днес).
Някъде там, долу, защото сме свикнали да обясняваме аксеологически процесите на „ставане” на българския стих и строфа, на жанра (в този смисъл „даскалската поезия” и Ботевата
поезия са пространствено ориентирани в двата полюса по вертикала), като контрапункт на това, което наричаме класическа,
модерна (верлибр) или постмодерна поезия, се пишат други текстове. Привидно те звучат така, като че ли Дебелянов, Яворов,
Багряна никога не са съществували, а родната ни поетическа
традиция започва и свършва с Никола Икономов, Николай Катранов, Спас Гичев, Станка Николица Спасо-Еленина … (Евтим
Евтимов и Дамян Дамянов). Но това е така само привидно и освен това не е всичко. Ако беше така, със самочувствието на литературоведи-“дарвинисти” щяхме да обозначим този тип поезия
като поезия на „приматите-епигони”: недоразвита, застинала,
нееволюирала, на закъснелия растеж. В текстовете обаче, които
цитираме – анонимни-полуфолклорни и авторски -, очевидно
провокирани частично и от филологическо познание, както и
задължени на родната лирическа памет, се появяват образи и
мотиви-цитати от класиката. Налице е явлението епигонство
в цялата му сериозна представителна пълнота. В този план пародийната рефлексия на „класика” Акациев и „неокласика” Музовски спрямо патетиката на Венко Марковски, Матей Шопкин,
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Михаил Белчев, Висоцки (дори!) и пр. вероятно трябва да бъде
предмет на друго изследване, защото тази рефлексия предлага
един съзнателно отстранен контракултурен модел на изказване, на алтернативна позиция спрямо света. Такава е природата
на пародията и гротеската. А субкултурата (с такива текстове
ще аргументираме тук своята теза) се изживява като „сериозна”,
не като паралелна, а като част от високата култура. И именно
затова в нейното слово много по-успешно се редефинират изконни поетически конвенции – от ранното Възраждане до късния сецесион и соцарта. Ще си позволим да загърбим и явления
като хип-хоп-, рап- и ъндъргаунд-поезия, защото „Хиподил”,
„Ъпсурт”, Мишо Шамара, Устата и пр. манифестират ориентацията на т. нар. лирико-диалогическа контракултура – на протеста, на евфемизма и пародията, те „живеят” с усещането, че
съзнателно се отклоняват от канона. Такива, впрочем, са и доста
текстове на и „а ла” Пеньо Пенев, Иван Методиев, Иван Пейчев,
Недялко Йорданов (Трендафил Акациев) и пр. Из текстовете на
лирическата субкултура обаче манифестират и „възвишените”
емотивни нагласи и стилистика на „класиката”, и виталността на
анакреонтичната лирика на възрожденците ни (доколкото тя не
се вписва в представата за „класика”), и настроенията на сантиментализма и символизма, и претенциозната скрупольозност на
сецесиона, и вакханалният буквализъм на старата градска песен.
Тези творби „си мислят”, че „живеят” в канона, че го поддържат
и обслужват, че са част от него.
Очевидно не е толкова лесно да бъде дефинирано въобще
понятието литературна субкултура. Парадоксално, но, оказва
се, че контракултурата, взривявайки обществения вкус, всъщност адекватно се грижи за неговия висок статус и вместо да
„зашлевява плесници”, прецизно го охранява, бдейки всъщност
над канона, над христоматийната представа за класиката. А естетическият ефект се оказва противоположен на съзнателно мисления-концептуализирания модел (дотолкова и тези явления са
концептуални). Предполага се, че Мишо Шамара и Устата не са
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чели Томас Елиът, а Недялко Йорданов – напротив – го е чел; все
едно, те всички, достатъчно успешно се справят с охраната на
канона, обозначавайки се като „другите”. Физиономията на контракултурата е намръщена или усмихната, но словото и жестът ѝ
заявяват ясно и категорично отрицание: аз не съм това, с което
сте свикнали да живеете, аз съм нещо друго и му се противопоставям, следователно То съществува! А субкултурата, напротив,
имитирайки същия този канон, вживявайки се съвсем по Станиславски „в кожата му”, обгрижвайки го страхопочитателно,
говорейки на неговия език, всъщност го „взривява”, назовавайки се с неговото име, с неговото „Аз”. Лицето на субкултурата
и „субпоезията”, макар разплакано или в мелодраматичен унес,
остава винаги сериозно, а тонът ѝ е конформистки-примирителен: Аз съм това, което сте свикнали да мислите за изкуство,
аз съм неговият достъпен, консумативен вид, Аз съм То.
Не на последно място, за настоящия текст представлява интерес интердисциплинарният проблем за зависимостта
между слово и музика. Музикалният текст и музикалната комуникация осъществяват своеобразна макротекстова рамка в
която „собствено” отзвучават разнообразни културни модели
и контексти – на „своя” и на „чуждия” културен език. Дали
съвременната масова интонационна и поетическа среда не е
всъщност една тотална симбиоза между балкански, славянски
„Музиката е доминация на обективизма – пише Цветан Ракьовски в студията си „Бай Ганьо” в шума на „Шуми Марица” и „Печенежкия марш”, В: Отвъд каноните, С., 2001 – …тя е институция, контролираща битието,…прагматическият език на идеологиите. Тя… твори
норми и протоколни условия (от високодържавните през хабитуалните, интимните до кръчмарските – бел. наша), тя е структурно поле на
самата култура.” (с. 134–144), начин на идентификация, на обозначаване в културното пространство. Музиката е културна универсалия и
знаците на нейното присъствие са особено натоварени в сферата на
„пара-„ (литературата, културата) – и в „байганьовия”, но и в „нашия”
случай, защото текстовете от низовата лирическа словесност се медиатизират именно посредством мелоса. Те живеят в шлагера.
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и родни поетически и музикално-интонационни модели (както впрочем е било и в началото), последователно гръцки и турски (във Възраждането), впоследствие руски, турски, цигански, сръбски (в 80-те г. на ХХ в. например сръбската попкултура в български условия се чете като западна) и пр. ? И ако
тази поетико-музикална субкултура (априорно развлекателна,
комерсиална, адаптивна – бързопроникваща, усвояваща чрез
чуждите, родни културно-психически стереотипи и адаптираща-усвояваща лесно и бързо широка маса почитатели) е
видно, че работи на един изключително широк „фронт”, дали
имаме основания да търсим общ генезис между феномените,
от които тя се поражда, и които вторично провокира: графомания10, епигонство, социална алиенация; агресия на кича11 и
Ето какво казва Милан Кундера по повод графоманията и кича в
своята „Книга за смеха и забравата” (2001): „Графоманията не е желанието да пишем писма, интимни дневници, семейни хроники (т. е. да пишем
за себе си или за близките си), а да пишем книги (т. е. да имаме публика от
непознати читатели). Графоманията (манията да пишем книги) неизбежно придобива границите на епидемия, когато в развитието на обществото
се изпълнят три главни условия: високо равнище на всеобщо благосъстояние, което позволява на хората да се посветят на една безполезна дейност; висока степен на атомизация на социалния живот и следователно
на всеобща изолираност на индивидите; радикална липса на големи социални промени във вътрешния живот на нацията. (…). Движещата сила
(на графоманията – бел. наша)… е … липса на жизнено съдържание,…
празнота. (…). Всеобщата изолираност поражда графомания, а всеобщата графомания на свой ред засилва и задълбочава изолираността. (…)…
всеки се огражда със собствените си думи като със стена от огледала, през
която не прониква никакъв глас отвън. ” (с. 107). Ние пък, към думите на
Кундера бихме добавили един анекдот, чиято тема е посветена на стопанската алиенация, предизвикана у нас като феномен от бравурното развитие на вълчия капитализъм през 90-те год. на миналия век: „В град Х
никой не ходи на магазин. Всеки пазарува от своя. ”
11
Без да познава нетипично българското, а балканско явление,
което е еманация на агресивната кичозност – чалга-музиката, Кундера
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някои клинични девиации на личността, проявени като поетическа психотичност?
Общият корен на тези явления е подобен на онзи, от който, по думите на Н. Георгиев, преди време се ражда естетически зловещият хермафродит Мона Лиза, засукала бабаитските
мустаци и запасала пищовите на Капитан Петко Войвода12 –
високата, класическа, чужда (институционална, обслужваща
най-вече образователната институция и властническата идеологема) и нашенската популярно-битова (масмедийна) култура. В крайна сметка, дали ще става дума за масово естетическо „култивиране” или тотално опростачване на нацията май
е все едно. Естетически равносилно потресаващ е ефектът от
работата на телевизионния канал „Планета” или хилещата се
от ковьорче-гоблен на стената Джоконда. В случая става дума
за „лошо подобие” (погрешно бихме го назовали „пародия”,
имайки предвид, че пародията е „сериозно” или поне мислещо
се за сериозно уподобяване), за субкултурен продукт, който
се мултиплицира посредством нормата, канона и, привидно
охранявайки го, всъщност го унищожава. Тази културна симбиоза, компромисно обозначена като сливане между високото
и ниското изкуство (на езика на теорията за масовата култу(2001) заявява: „… съществува едно първобитно състояние на музиката, състояние, предшестващо историята ѝ, отпреди първия въпрос, отпреди първото размишление, отпреди първата игра с един мотив или
тема. В това първично състояние на музиката (музиката без мисъл) се
отразява същностната глупост на човешкото битие. (…) Историята на
музиката е смъртна, но глупостта на китарите е вечна. (с. 202) (…) Но
понякога в кулата, където царува мъдростта на музиката, ни се случва
да изпитваме носталгия по монотонния ритъм на крясъка без душа,
който достига до нас отвън и в който всички хора са братя. Опасно е да
прекарваме цялото си време с Бетовен, както е опасно всяко привилегировано положение. ”(с. 203).
12
Виж Георгиев, Н. Мона Лиза и Капитан Петко, В: Нова книга за
българския народ, С., 1991.
87

ра – като сливане между култура-субкултура-контракултура)
и проявяваща се в различни сфери на бита, художествената,
музикалната и словесната практика, е плод на един много дълбок предходен естетически опит, основан върху интересната
симбиоза между народната-смехова, т. е. селско-патриархална
и градската модерна култура.

„Висока” и „ниска” поезия
Най-знаковото субкултурно проникване от периода на
Възраждането между масовата култура и периметъра на високата естетика представлява коментираната от Иван Шишманов трансформация на кафе-шантанската немска войнишка
песен „Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren…”13 в първи (във всякакъв смисъл) химн на Третата българска държава.
Обратната посока – от високата към ниската култура – преобразява лирическата класика и тя се сдобива с кафе-шантански мелос, превръща се в „стара градска” песен (така зазвучава
в българската културна среда, благодарение на нескопосания
си превод, и песента „Червено вино снощи пих”, популярна
още като „Целувката на Ана”, по оригинален текст на Робърт
Бърнс). Още по-интересни траектории – от ниското към високото и обратно – рисува генезисът на лирически творби като
Оригиналният немски текст в превод звучи така: „Когато войниците маршируват през града,/ момичетата отварят прозорци и врати/
Защо?… Защото… чакардакаръ…” – Това е евфемизъм, обозначаващ
нравствено непозволеното сексуално подканване: „хайде да правим
едикакво си…”. Българският химн „Шуми Марица окървавена…” утвърждава твърдата войнишка бойна крачка, маршируваща към… военни, а не към глисандово-недомълвените любовни подвизи на немските
войници: „Марш, марш, с генерала наш/ в бой да вървим, враг да победим!”. Впрочем, интересно е, че евфемизмът „чакардакъръ” и до днес
продължава да бъде разпознаваем в Бавария тъкмо със значението си,
представено в цитираната от нас кафе-шантанска песен от ХІХ век.
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„Цветарка” и „Горчиво кафе” на Смирненски (за тях ще стане
дума по-нататък).
Във Възраждането интересът към „популярните” текстове на раждащата се у нас, но утвърдена в чуждата традиция,
масова култура е преднамерен, тенденциозен, и защото чрез
тези творби се утвърждава литературната деятелност „стихотворство”. Как се пишат стихове, дали това е някаква чужда, „купешка направа”, която трябва продължително време да
бъде усвоявана? Първият преводач на Христопуло – Анастасий Кипиловски обяснява що значи стихотворство по следния начин: „…ако зема та да напиша нещо и гледам единат ред
да нема по-много срички от другиат, и срещна гласоударението
и на двата реда се на едно място, ще речя стихотворя или зная
стихотворство. ”14 Всъщност Кипиловски тръгва от явлението силабизъм, за да дефинира силаботонизма, а дейността по
писането и превеждането на подобен род текстове се осмисля
като „творчество”. Славейковите първи преводи на Христопуло датират от 1847 г. и се мислят противоречиво – едновременно и като „литература”, и като „разтуха”; като естетизирано и
като низово-хедонистично поле на словесността – цинични,
но и естетически съдържателни текстове, позиционирани във
и извън канона. Днес ги четем като поезия, като съзнателно
търсене и утвърждаване на силабиката или силаботониката,
като продукт на симбиозата между фолклорната и градската
култура, като начало на анакреонтичната линия в българската
поезия. Но никой не дръзва по този начин да мисли и да говори
за неоанакреонтизъм, неосантиментализъм, постмодерен сецесион спрямо съвременните „екземпляри” на анакреонтизма:
поп- и фолк-поезията или пък литературно неслучилите се поетически графомански, самиздатски или неиздадени творби.
Този безспорен преход в метонимично-метафоричната модел14

Пенев, Б. Цит. съч., с. 365.
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ност на българската лирика от ново време – до и след „Епилог”
на Славейков – в изследователското метатекстово съзнание
вероятно въобще отказва да се състои, сигурно поради факта,
че вече ги има Яворов, Дебелянов, Багряна, В. Петров? Или,
както казва Н. Георгиев: „… лириката от Яворов до Смирненски е пречка да разберем по-добре лириката от Д. Попски до
Михайловски? В действителност единствената пречка за това
сме си самите ние. Следващият тип поетика може да ни попречи, може и да ни помогне – но само според начина, по който
мислим за нея и боравим изследователски с нея. ”15. А по този
начин същото това съзнание рискува да обозначи позицията
си като тотално еволюционистка или да признае, че в българската култура се разгръщат паралелно две линии: една узряла,
поостаряла модерна (и пост-) поетическа традиция и една, още
по-стара, предмодерна философия и стилистика на поезията.
Рискуваме да говорим за двете български поезии за възрастни
(към А. Хранова): високата и ниската, литературната и фолклорната (масовокулурната); с безкрайно много преходи-прехождания между тях; с неясна отграничителна линия; и двете
в равна степен органично-подражателски. Странни срещи се
случват в нашата култура: пост-и-предмодерни; а културата,
всъщност обозначава духовния и битиен статус на обществото, нашето, което, както се оказва, вопиющо се нуждае от модернизация.
И така, цитираните в настоящата работа текстове, съвкупно заемат твърде разнопосочни рецептивни полета. Най-общо,
това са 1) песенни текстове и лирически опити (последните
варират в най-широк жанров диапазон: лирически миниатюри, лирически монолози или песенни диалози, хайку, терцини,
класическа четиристишна строфика и пр.). Първите имат фолклорен или полуфолклорен статут (авторите им се самоназова15
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Георгиев, Н., „Епилог” от П. Р. Славейков …”, с. 76.

ват текстописци), те са наследници на текстовете от някогашните песнопойки, а днес са превзели масовата интонационна
среда – тв-канали, радио-канали, интернет-сайтове, обложки
и проспекти на компактдискове, касети; те са в караоке-клубовете, на концертните сцени и мултимедийните екрани. Сред
тях могат да се открият произведения в полумерена или в класическа мерена реч (нерядко дву-и-триезични16), обслужващи
вече почти век и половина комерсиалното пространство, популярни през последното почти двудесетилетие като песни тип
Такива двуезични (ромско-български, сръбско-български) текстове откриваме в многобройните сайтове на фолк-изпълнители, те звучат и
в телевизионния ефир:“ Амен каймангасас, амен абу уман ме гату. (Бяхме
неразделни, но зла съдба с нас се подигра)/ Амен каймангасас, амен абу
уман ме гату. (Връщам се отново, молиш се да ти простя.)…” (Азис и Томи
Чинчири); „Желим да ме очи мамазиш, /наше снове и любав да пазиш, /да
ме имаш, само мой да си ноч и дан. ” (Софи Маринова) и пр.
Нищо ново няма в териториите на масовата култура от П. Р. Славейково време – през времето на ранните и по-късните песнопойки до
днес. В цит. Народна песнопойка от 1925 г. откриваме следните текстове: „Одакле си села/ девно Яна млада/ из Рисия брила/ из Киева града.
/ А що радиш селе/ по врату се шечам…”, „Динизе Далаим/ бир балък
тутаиму…”(прев. -“Да потъна в небето/ една риба да хвана…”) и „Кара
биберим танелеръ/ и калсанъ мехалер…”(прев. – „От черния пипер
зрънцата/ да останат в мен…”). В Песнопойка от 1926 г. четем: „Алкамаи
ур бени Катинам/ Куртулаим бу джандан/ Камаи койдум янима уджу/
Дийди джанима ачан бени…”(прев. – „Вземи камата, удари ме/ Катино
моя, да се оттърва/ от тоз живот, сложих камата до мен с върха/ докосна
сърцето ми със сила…”) и още – „Турска песен: „Кафе ичтим филджандан/ Дудаклари мережандан…”(прев. -“Пих кафе от филджан/ устните
ти от мерджан…”). В Песнопойка от 1945 г. откриваме песента „Катюша”
(но задължително на български – „Разцъфтяли ябълки и круши…”); в
Песнопойка от 1978 г. четем: „Срео сам те първи пута/ беше дивна майска вечер. / Бойо да те не сам срео,/ камо за ме пусте сречу. ”; „Бе са ме, бе
са ме мучо/ твоята песен се носи до късно в нощта/…/целувай, целувай
ме много/ тая ще бъде последната нощ за нас. ” и пр.
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„чалга”. Впрочем, понятието, описващо жанровата парадигма,
тук работи в абсолютно погрешна посока, защото автентичните носители на ромския език настояват с този термин да се
обозначават само „циганските песни”. Свикнали сме, обаче, от
позицията на своето елитаристко невежество, а и за медийно
удобство, да описваме един толкова разнороден корпус текстове-субстрати на различни песенни и словесни култури: гръцката, сръбската, турската, циганската, по-малко румънската, с
некоректния „бароков” термин поп-фолк- или чалга-култура.
Това са всъщност три различни култури; три, кореспондиращи
помежду си словесни полета, притежаващи различен генезис и
наследници на солидна културна и литературна памет – балканската, славянската, западната и ромската.
Особено интересна е втората група текстове: това са 2)
авторски творби от литературни конкурси с разнообразна тематична или възрастова определеност – от типа пенсионерска
поезия, SMS-поезия и пр. (особено интересна е ритуалната
поезия или онова, което наричаме стихотворения по повод);
самиздат или неиздадени текстове – недалечни следходници
на някогашните ученически или студентски лексикони, дневници, тетрадки (любопитното е, че някои от техните автори,
чиито имена тук са спестени по обясними причини, нерядко са
филологически просветени хора).
Има и една трета група текстове – 3) това са т. нар. стихотворения по повод: лирически поздрави, пожелания, слогани, надписи, лирически (и политически) апели, агитационна и рекламна поезия и др. Впечатляващо е присъствието
сред тях и на един, ако не „чисто” български, то със сигурност
и само балкански феномен, какъвто е некроложната лирика.
Тук могат да бъдат регистрирани изключително интересни
процеси на взаимно (не)органично проникване между високата и ниската поетика: цитати (със сигурност неволни), образиклишета, христоматийни мисловни парадигми, но, положени
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в контекста на една (казано с добронамерена ирония) метафорична недостатъчност и стряскаща буквалност на изображението.

Еротичност и метонимичност
на паралирическия дискурс
И така, къде са границите между високата и ниската поезия, кои са допирните точки между претендиращата за литературност мерена реч – от една страна – и откровено обслужващата каузата на кича – сълзливо-сантименталните терзания
на прелъстената и изоставена душа, но предимно интересите
на „човешката долница”17- полумерена-полуфолклорна „пеМетафората е на О. Сапарев, който в статията си „Идеологизиране на тривиалното” –В: Литературна мисъл, 1991, кн. 3 заявява:
„В „интонационната среда” настъпи гръмогласна „югославянизация”
(по определението на една статия във в. „Култура”. Би могло да се каже
и „кафанизация” (от „кафана”): триумф на трапезно-физиологичната
музика, насочена към нашия „естетически кеф”, към нашите жлези с
вътрешна секреция и мозъчни ганглии…” (с. 11). Като непосредствена
„реакция от демократизирането на обществено-културния живот …
е явният „бум” на домораслата и импортна (нерядко – долнопробна)
масова култура”, стимулирана едновременно от бедността, но и от свободата. Нейната същност се командва от пазарни механизми: „серийност, масовото производство, привлекателността (…), плурализмът на
образи и ценности (…)”(с. 10), но, разкъсвана между домораслата и
чуждата си същност, тя все пак се стреми към някакъв „баланс”(с. 11).
И като реплика към О. Сапарев можем да отбележим, че тъкмо в акта
на балансиране, от страна на въпросната култура, и в търсене на равновесието между родното и чуждото, от страна на изследователския
интерес, се проявяват онези особено интересни процеси в поетическия
език на подобен род текстове, свободно странстващи из традицията
на високата и ниската литература. В този смисъл решаването на „проблема за качеството на културния продукт”(с. 12) се увенчава с твърде
съмнителен успех.
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сенна” реч? Отговорът може да бъде лаконично-еднозначен,
поради което и – научно подозрителен, впрочем. Хипотезата
гласи, че това е общият модел на лирическите светове, които
те рисуват; удивително единните (еднообразни) реторически
стратегии, посредством които обозначава гледните си точки
Лирическият човек: Аз-Обект-Субект-Говорител; Адресант и
Адресат. В повечето случаи това са поетическите светове на
любовта, които ни отвеждат в царството на кича, а там, по думите на Кундера, властва диктатурата на сърцето. Там чувствата са такива, че да могат да бъдат споделяни от много хора (от
цялото човечество едва ли не), те пък са пренесени посредством
архетипи – неблагодарната дъщеря, изоставения баща, родината, на която са изменили, спомена от първата любов и пр. – едно
„категорично приемане (и възпяване-бел. наша) на битието …
непосилно леко (-бел. наша)”18 във всичките му форми. Наблюдава се едно тотално обитовяване и банализиране на екзистенцията, в която любовното чувство отдавна е девалвирало и
отказва „да обогатява” човешката душа, желанията се повтарят
непрестанно, а на „любовта-страст не се гледа с добро око (…)
смята се за болест, която трябва да се лекува”. 19
Дали темата за любовта, проявите на любовта или начинът на говорене за нея са вече демоде и кога настъпва това
„вече”? В постмодерността – в средата на 70-те, когато Барт
пише „Фрагменти на любовния дискурс”? Или още в средата на 20-те-30-те години, в епохата на радиото и грамофона,
на разцъфтяващата масова култура, във времето-оазис между зейналите социо-исторически пропасти на драматичнияантимелодраматичен ХХ век – от втората си половина? Или
още по-рано – с познаването и популяризирането на чуждата
чувственост и изобразителност в зората на българската модер18
19
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ност от втората половина на ХІХ век, в контекста на чиято аксеология „влюбеният субект” е повече от всякога „маргинал”
– в бартовския, но и в ботевския смисъл на думата? И ще се
окаже ли, че девалвацията на любовното чувство е единственият, но смъртен грях на масовата култура въобще? Ето защо
общата парадигма на изображение в този род текстове търсим и в крещящата честотна употреба на определени лексеми
и мотиви: сърце – страдащо, разбито, тръпнещо, пронизано,
покрито с рани, кървящо; очи – разплакани, тъжни, на дете;
сълзи горещи; души – свързани, обречени; съдби – слети, разбити; излъгана, изгубена, жадна, продадена, луда, по-страшна
от греха, любов, която се превръща в омраза, в изгарящ огън
или е възможна единствено в съня, в мечтите; звън на прощални камбани, нежна, страстна, изгаряща греховна нощ;
слети, изгарящи, разтопени в страст тела и пр., и пр.), описващи (защо не и разказващи – това е дескриптивна поезия, тя
разказва, повествува, разиграва драматични и трагикомични
ситуации) еднотипни светове, съдби, сюжетни завръзки, колизии и развръзки. 20 Тя си присвоява „правото да плаче,… (поЕто някои примери: от съображения за дискретност, тъй като
все пак предстои тезата за стихотворната психотичност да бъде защитатавана, работим с авторски инициали. Това са неиздадени авторски
текстове, или самиздатски текстове, или пък творби, представени за
участие в конкурси за пенсионерска поезия. Текстовете от песнопойките, от своя страна, усвояват така или иначе фолклорното си статукво
(дори когато става въпрос за „О, мой боже, прави боже”, „Питат ли ме
де зората”, „От заник слънце озарени”, „Хубава си, моя горо”, „Видях два
бука, прегърнати в гората”, „Стройна се Калина вие”, „Докле е младост”
и пр.). Поп-фолк-текстовете пък са презентирани от техните изпълнители – интерпретаторите изземват функцията на автора, работи се с
преводни, побългарени или фолклорно-вариативни текстове, в които
активно се намесват феновете-актанти. Ето как звучи този тип поезия:
„А на каква смешна цена / Продавах теб и любовта,/ Какво сърце бие
във мен / Да му платя ли аз, за да спре?” (Преслава); „Ти си изгрев за
95
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ради – бел. наша) преобръщането на ценностите, чиято първа
мишена е тялото”, оказвайки по този начин натиск върху „нормалния” субект; тя трескаво разговаря (“езикът е кожа”) и това
е „естествена склонност” на нейния лирически субект – „да
занимава обичаното същество със своята любов”; тя визира
живота като „сцена,… като размяна на взаимни обвинения”21;
тя мечтае за самоубийство, изгнание и пр., обитавайки клинични състояния между хипнотичното-делириумното-маниакалното-шизофреничното. Изобщо: „Във времето на любовта
има една примамка (тази примамка се казва любовен роман).
… любовният факт е един епизод, имащ начало (любовта от
пръв поглед) и край (самоубийство, изоставяне, разлюбване,
оттегляне в манастир, пътуване и т. н.). Аз обаче непрекъснато
пресъздавам началната сцена, по време на която съм бил грабнат: това е пост фактум. Пресъздавам един травматичен образ,
когото преживявам в настоящето, но спрягам (говоря за него)
в миналото.” 21 Тази логика на парадигмата, наречена от Барт
„любовен” дискурс (т. е. – сюжет, чувство, реч за…) устойчиво се редефинира и изобразява в текстове, принадлежащи на
различни дискурсивни полета: литературното, фолклорното,
масовокултурното, медийното, хабитуалното.
Ето как Боян Пенев, половин век преди Ролан Барт, описва устойчиво повтарящия се сюжет в огромния корпус текстове на всички тези творения на „грубия еротизъм” (а не в
произведенията от високата класика на Гьоте, Пруст и пр.)
на популярната хедонистична култура, наследници на т. нар.
анакреонтична линия в поезията на южнобалканските народи.
Конкретен повод за Б. Пеневата оценка е първата Славейкова
песнопойка от 1847 г.:
“Целият любовен роман, нарисуван тук, се изживява в
следните моменти: влюбеният, току що пристигнал в града,
очите,/ моят звезден час. / И пиян от обич пея/ и за тебе аз копнея/ Винаги ще живее любовта във нас!” (Азис и Софи Маринова) и пр., и пр.
21
Всички цитати са по Барт. Цит. съч., с. 195; 83, 220, 299.
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води коня си към хана и случайно съглежда своята бъдеща
изгора на един чардак: Гиздаво момиче,/бяло Иваниче…. Това
случайно зярване се рисува като първи повод на любовни
страдания. Скърбите и мъките си нещастно влюбеният изразява в следните стихове, които според терминологията на
онова време могат да се нарекат „сърцераздирателни”: Първо ѝ
първо кат та видях… В една своя песен Хайне казва: „Постигне ли те нещастие в любовта, странствувай! Това е единственият лек. ” Нашият злополучен любовник, разбира се, не е чел
песните на Хайне, но и той чувствува, че най-добре ще бъде за
него да се впусне в странствуване по далечни страни – дано по
такъв начин забрави мъката си. Той тръгва (по гурбет), скита
из чужди краища – но нейният образ навред го преследва и не
му дава мир: Где да ида, да ся дена?… Дълго време той мисли
по какъв начин да открие любовта си; дири и все не може да
намери повод за това: Все туй аз мисля нощ и ден… Но найсетне той се решава да ѝ напише писмо, в което между другото четем: Радостно мя не посрещаш… След дълги усилия той
сполучва да спечели нейната любов, но скоро тя му изменя и
в припадък на отчаяние този нов Чайлд Харолд възклицава:
Ах, злочести вие мъже!… Но скоро неговата злоба се заменя с
резигнация, той прощава на неверницата си изгора и се надява, че един ден, някога тя ще го оцени и ще го призове. Аз
мълком ще въздишам/ кат африканский роб… Ето, това са моментите, които характеризират и изчерпват цялата любовна
история, изобразена в песнопойките на Славейков. ”22 Позволихме си този пространен критически цитат от Боян Пенев, в
който фината аристократична ирония и проникновеността на
стиховеда, стилиста и литературния историк успяват да уловят същностни тенденции на този тип поезия, защото той се
вписва в лаконичната дефиниция на компактния, монолитен,
22

Пенев, Б. Цит. съч., с. 372–374.
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метонимичен поетически тип, дефиниран от Н. Георгиев така:
„творба, кратка по обем, в чиято стилова и стихова организация „няма нищо особено”, описва възмогването на един живот
и неговия край, описва състояние, което всички изживяват,
като „много особено”. (…) Тенденции към патетична повторителност се съчетават и пречупват в просторечива лаконичност,
като съдържателна основа на това развитие, на тази постъпателност и отдръпване; наслояване и резки обрати са двете основни теми…: движението на житейското време и отгласът му
в преживяванията на лирическия аз. ”23 Тук читателят на настоящия текст би възнегодувал и с право: това е кощунство,
та тези думи обобщават движението на лирическата мисъл и
чувство в драматично-възвишения „Епилог”-ичен Славейков
дискурс, народният поет и трибун прави равносметка на житейския си път в залеза на дните си, именно „в борба юнашка
уморен”, а не в любовно-сексуални борби и терзания…! Изобразителните принципи, обаче, независими от тематичните доминанти, следват тази утвърдена траектория в изграждането
на смисъла и по-нататък, след Славейков, по идентичен начин.
И точно това се опитва да докаже нашият текст, насърчен от
Б. Пеневата ирония и Барт-овото проникновение, които утвърждават оптимистичната теория за непроменяемостта на
човешката природа, за идентичната чувственост и езикова
обозначаемост, която демонстрират обществата на Германт, на
младия Вертер, на немските и балкански войници и слугини,
на романтичния герой, на ироничния постмодерен интелектуалец и позастарелия градски мераклия. Тезата, че: „поети като
Михайловски и Д. Полянов остават верни на първия тип поетика и когато Възраждането е вече приключило дори според
представите на най-оптимистичните негови изследвачи. ”24, се
23
24
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превръща в база на нашата концепция за метонимичния поетико-мисловен модел в българската лирическа словесност, който
се съхранява трайно и устойчиво, имунизиран от модерни и
постмодерни изкушения, затова и определен като „възрожденски” по нагласа както във високите, така и в ниските пластове
на родната ни поезия и култура. Михайловски и Надежда Захариева, Полянов и Трендафил Акациев или пък лауреатът Х
от пенсионерския поетически конкурс „Листопад на спомените”, текстописецът на шлагери или епитафии, Екатерина Ненчева и изтерзаната от несподелена любов днешна анонимна
поетеса – всички те предлагат еднотипни поетически модели,
които интерпретираме и съизмерваме без да аксеологизираме,
хладнокръвно и трезво, водени от безпощадната историко-теоретична логика и стиховедска (не на последно място) прагматика. Позволихме си и да курсивираме основни мотиви, изтъкали канавата на „любовния роман” (описан от Б. Пенев), а
съвременният текстов материал е благодатен по отношение на
възможностите за обновяване и допълване, за разклоняване на
сюжетните линии – в постъпки, мотивации, емотивни картини на душевните състояния на „новите герои”, следващи културния прототип на Хайневия и Байроновия горд самотник. А
мотивите са: фатално влюбване, несподелена (по-рядко щастлива) любов, страдание-пиянство-забрава-разорение, измянаизневяра, пътуване, трагична смърт на любимата(любимия),
изпращане на любовно (обяснително) писмо, живот в разочарование-резигнация-самота. Изказовата форма е изповед,
послание (императивно или дескриптивно-обяснително), порядко – полемика или епически разказ. В поезията на новите
времена обаче прави впечатление симптоматичната замяна на
мъжкото с доминиращо женско лирическо присъствие. Гордият самотник от Хайнев и Байронов тип днес е фемининно потиснат (а как иначе – нали именно Барт твърди, че изначално
възхищението, любовното „грабване”, „завладяване” е акт на
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феминизация, защото „обектът на пленяването става субектът
на любовта; а субектът на завладяването минава в ранга на
обичан обект. … влюбеният – този, който е бил грабнат – винаги е имплицитно феминизиран”25?) и изместен от страдалното,
но едновременно с това – активно дамско присъствие, което не
се свени да отправя следните послания:
“…Аз и ти във ранена тишина,/ Аз и ти ще събудим
нощта,/ Две тела, разтопени във страстта – / Нека докоснем
греха. ”(Софи Маринова);
“…За тебе пия всяка нощ,/ за тебе плача всяка нощ/ за
тебе и за себе си,/ За болката, че мой не си!”(Камелия);
“…Съблечи ме, съблечи, ти го правиш несравнимо,/
Съблечи ме, съблечи, как обичаш покажи ми!/ Съблечи ме,
съблечи, със целувки облечи ме!/ Направи със мене още сто
неща – / Как обичаш тебе да събличам аз!”(Алисия);
“Не, няма да те дам на него,/ не, няма ти да оставаш
с него,/ защо ме само заблуждаваш – /Със мен оставаш!”
(Ерик).
Едва ли ще разчетем тези (хомо-и хетеро-сексуални) фемининни шедьоври като образци на „свенливия еротизъм”,
същото се отнася впрочем и спрямо подобни „изпълнения” в
маскулинния песнопоен дискурс на 20-те години:
“…Всред разцъфналите рози/ Ний паднахме в първи
грех/ Чакани ли бехме ние/ Чакана ли бе нощта/ Всред цъфналата омая/ Галено приспа ме тя…”;
“Хубавици с чуден накит/ И скъпи тантели,/ През които пол надничат/ Ненките им бели. / И се виждат как се движат/ Формите излети/ Как се вият, как се хлъзгат/ Като рибки мрени/…/ и зад лактите им/ зрънца ягоди узрели…”;
“Постилай Мито подлагай/ Колкото двама да легнем/
Таз вечер няма буля ти/Ти ще си чорбаджийката…”
25
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– и, разбира се – в Дядо Славейковия шлагер „За хубостта
на жените”- своеобразен манифест на масовата еротична словесна култура, без който, вече повече от век, не минава никоя
уважаваща себе си песнопойка:
“…Ала да бъдат червенки/ Зрънцата дет са на ненки/…/
верни да бъдат и средни/ двенките ненки изредни/. . /тесни
да бъдат чудесни/ пак до три неща известни/ двете ги взема
печата,/ кръстеца още устата,/ третото сами проумейте/ да
го печатам недейте-/ то са на песен не казва/ нито на печат
излязва…”.
Динамичният сексуално-любовен дискурс, стереотипизиран в представите на фолк-културата и масовата културафабрика за мечти, рядко си позволява да наруши добрия тон
и обикновено се автоцензурира (което в случая демонстрира
Славейков – „печатът” отказва нецензурното слово, защото
печатът, това е литературата). Той обаче всякак е чужд на диаболичните картини на страдание и отмъщение, които е способно да нарисува литературното авторско (естествено – женско)
лирическо въображение:
“Не докосвай сърцето ми -/ ще погълне и твойто сърце,/
ще го дъвче, а после в нозете ми/ бездиханно без теб ще умре.
/ После и други сърца ще потърси,/ канибалски ще чака любов-/ и душата от грях ще се скърши,/ Невидяла живота си
нов.” (ИД)
„Вечер заспиваш ти,/ а над теб ярката луна блести/…/ аз
царувам над нощта,/ ти робуваш над деня. /…/ Две очи – искрящи,/ две очи – блестящи. / Вечен огън в тях гори,/ с надежда да те покори. / Краката ти застиват в нощта,/ а ръката ти
лови муха. / „Кой си ти?”- устата ти отронва в миг. / „Аз съм
царят на нощта, а ти си моята храна”. / Приближавам се към
теб без шум,/ а сърцето прави:”Бум, бум,бум”. / Опитваш се
да бягаш, но уви/ страхът тебе те държи.” („Вампир”, ВЯ)
Интересно би било да се проследи външната физическа проява на психотичната реакция вследствие на травмата
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от несбъднатата, отминала, излъгана и пр. любов (въпреки че
последният пример е очевидно „заразен” от модната масовокултурна истерия около филма и четирилогията „Здрач”). Ще
си позволим да предложим хипотезата за агресивните психотични реакции, възпроизвеждани по-често от автори без явно
изразени психически разстройства в сравнение с текстовете на
клинично изявени случаи (за което ще стане дума по-нататък).
Примери като следния илюстрират нашата постановка:
“Въпреки това ще мога да запазя/ малко обич от предишната такава/ и, когато се завърнеш, с нея да те смажа-/ да
видиш обич как унищожава!” (ИД)
Когато говорим за прозрачната яснота и еднозначност на
образите, изграждащи семантичния модел на поезията от метонимичен тип – функционално отворена към своя извънхудожествен контекст и метаезична (по думите на Н. Георгиев) -,
добре е спрямо подобни примери да бъдем малко по-скептични, защото метонимично заявеното намерение на „канибалското сърце”, „вампирските желания” и „скършената от грях
душа” звучи, меко казано, тревожно. Оказва се, обаче, че агресията, подобно на чувствената любов, на „нежността (жестът,
епизодът) е една безкрайна, ненаситима метонимия… връщане
на ритъма… отдалечаване от нирвана…”26. И това е така за разлика от метафоричния, дискретен сексуален жест (акт). Агресията и нежността функционират в един и същ семиологичен
план – на изцяло метонимичното; сексът и „грубата” чувственост – в плана на метафоричното. Парадоксално: оказва се, че
поезията, имаща претенциите да е такава (квазиместоименията явно действат заразително и извън лирическия дискурс!), т.
е. да притежава висок иносказателен, символно-метафоричен
патос, всъщност е безкрайно буквална, директно-име-заместваща, играеща до фонетично равнище със значенията-звуче26
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нията. Така например, името на цветето „тубероза” и зловещата, но буквална директна алюзия с болестта „туберкулоза” – и
двете означаеми семиологически прозрачно са обвързани в
творчеството и битието на поетесата Екатерина Ненчева. Сексуално-чувственият дискурс – обратно, ако се доверим на Барт,
е свръхметафоричен. В нашите примери (далеч сме от мисълта
да обозначаваме „продукта” Алисия, Преслава и Азис като висока поезия) метафоричен е по-скоро вторичният му културен
смисъл; метафоричен е и крайният му вербален и невербален
ефект в публичното съзнание.
“И мъжете плачат, щом са сами … щом ги боли́!/ Остани
до мен завинаги́!/ Завинаги́!” – пеят (и разпявайки „и” в краесловие, създават усещането за римно съзвучие на този, иначе
толкова „нестроен” и разноударен лирически слог) Азис и Томи
Чинчири, и в плана на хабитуалния дискурс това изказване би
било буквално-метонимично, но в роланбартовския смисъл то
е вече метафорично, а в плана на своята конкретна културна емблематичност то е, за щастие,… също метафорично! И защото
– ще си позволим тази шега – мъжете никога не плачат било от
самота, било от любовна липса, който не вярва, нека се допита до Ролан Барт; още повече, че тук става дума за телесна недостатъчност, маскирана зад трафарета „самота”, пък и мъжете,
очевидно, не са никакви мъже! Не на последно място – и слава
богу! – те са метафоричен, а не метонимичен артикул на българската съвременна култура. В цялата картина тук единствено
сълзите представляват онзи същностен, соматичен – и поради
това метонимичен – маркер на любовното страдание, в случая
– метафора на сексуалния повик-покана за наслаждение. Метафорична е именно природата на насладата (отново Барт). И още
един пример, действащ изнервящо не само на елитаристките
вкусове за поезия, но и на нашата смела концепция за съвременната жизненост на метонимичния изобразителен поетически
модел: „Дива любов, дива като река, / Нежна любов, по-нежна
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от нощта;/ Дай ми една, по-страшна от греха – /Луда любов. /
Аз и ти във ранена тишина,/ Аз и ти ще събудим нощта,/ Две
тела, разтопени във страстта – / Нека докоснем греха. (Следва
речитатив): Море, любов и още нещо – / Мила ми, Венето, не
ти ли стана горещо…” (Софи Маринова и Устата). Тук наблюдаваме два изключително интересни процеса: боравенето изцяло
с шаблонизирани метафори и цитати (“нежна е нощта”, „дива
река”, „дива любов”, „ранена тишина”) в женския субкултурен
лирически дискурс изговаря отново и само сексуални желания
(априорна метафоричност); мъжкото слово – също цитатно
(“море от любов”, „мила ми Венето”), обаче е вписано в един
по-скоро отстраняващ се, т. е. пародиращ, контракултурен, което го обозначава като отвъдпсихотичен социокултурно-отрезвяващ акт на съзнанието, вече демонстративно антилирическо.
Ботевският епистоларен текст излъчва очевидна годност да се
превърне в обект на пародийно четене, както всъщност личи от
манифестираната нарочност на нелирическия дискурс. „Венета” е анти-жената и анти-любимата, лирическият субект пък е
анти-влюбеният герой, един български анти-Вертер, който провокира фемининния план на изказването: „омръзна ми да съм
Венета и да обичат родината преди мен”. Това е култовата медийна реплика от годините на прехода, добила фолклорен характер,
тя отдавна е „забравила” своето рождение и своя творец Станислав Стратиев. По-интересното е, че сакрални ботеви фрази
се превръщат в благодатен материал за пародиране, а шедьоври
като „Ней” стоят непокътнати. Всъщност, още навремето нашият покоен учител и колега Пейо Димитров задаваше скептичния
и провокативен въпрос: „Как тогава, когато цяла цивилизована
Европа хорово славослови непостижимото тайнство на любовта, Ботев репликира либето си – „Запей, или млъкни, махни
се!””? Този феномен представя хипотезата за вековната диалектика в съществуването на паралелна лирическа култура в българската литературна и културна среда.
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Като цяло, съвременният субкултурен продукт „Азис”
(имаме предвид далеч не само цитираното по-горе двустишие)
се превръща в метонимия на множествената и разноречива
словесна традиция, по-точно – традиции, шизофренично обвързани, сключени, сплетени, омиротворени в един – смело
можем да заявим – постмодерен „лирически” дискурс.
Мисленето с категориите на метафоризма и метонимизма може би се дължи на процес, доста по-различен от наблюдаваното семантично усложняване и от произтеклия закономерен преход към метафоричния тип поетическа представа, а
по-скоро се дължи на подчертано психотични прояви на поетическата мисловност:
“Искам да обичам и да се отдам изцяло,/ Но нелепа съвест ме възпира/ Тръпнеш да изпитваш тялото ми премаляло/ И да виждаш как от сладострастие умирам. “;
“Утрото посрещайки да сетим/ Прилив нов на тази
страст. / И до късно неизменно слети/ Да умираме отново от
екстаз. ”;		
“Искам да отдам душа и тяло!/ Що за Съвест е подобно
изтезание!?/ Нахлуй нахално в мен изцяло. / Желая те! Не устоявам на подобно изпитание!” (И. Д.)
Това не е обичайна еротична поезия, изпълнена с вакханални наслади, копнежи и страдания. Лирическият субект
описва една въображаема картина с висока предикативност,
паратактична (плътно съобразена с хода на времето – метонимична, от типа: „искам да се отдам, но съвестта ме възпира; не – отказвам да се съобразявам, утрото ще посрещне въображаемото, превърнато в реално, следва сливане на телата,
което за пореден път е насърчено” и пр.) и граматико-семантично безóбразен свят, в който абстрактните знаци упорито се
подменят с вещни (“аз” – това е моето сърце, „жадна съм” – в
равна степен за любов и за вино, „усещам как си заминаваш,/
болезнено напускайки сърцето”… и пр.). Тук се наблюдават
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стихово-строфични повторения на еднотипни съседни изрази
и синтактични схеми: „искам да обичам и да се отдам”; „тръпнеш да изпитваш и да виждаш”; „искам да отдам”, „желая те”,
„не устоявам” и пр. 27 Попадаме, по думите на Барт, в един езиков свят „без прилагателни”, защото „обичам другия не според
изброимите му качества, а заради съществуването му, чрез порив… мистичен, обичам не това, което е, но това, че е той. ”28
Лирическите герои в тези текстове страдат от лирическа – клинична почти – раздвоеност на съзнанието. Аз-ът никога не е самотен, защото непрекъснато говори, желае, бленува
и действа съвсем в духа на възрожденската лирико-митологична рефлексия, а неговите усещания са изказани и описани
според принципа на формулата „спомен жив ме теши” 29:
“Споменът навярно ще остане-/ Тъжна песен ще ми
пее. / До прощалния звън на камбана/ Бездиханен във теб
ще живее. / …. /…. / чакам го от дълго време/ моето сърце със
твойто да се слей. „(ИД)
В сравнение с авторската поезия, полуфолклорната песнопойна реторика звучи аналогично:
“Само ти сърце си ми приятел. / Само ти не ми изневери. / И, макар, че си бедно и изстрадало,/ Като мен сърце
твърдо бъди. ” (ххх);
Това са онези „структурни раздвоявания” на стихове и полустишия; „еднотипност на съседните изрази, …разположени в еднакви
синтактични схеми”; повторения, които не водят смисловата отсенка
до развитие,… повторителни речеви конструкции…; преживяване със
затворено в себе си, съсредоточено амплификационно наблягане;…
наслагване и функционално снемане на различни речеви типове” – характеристики на този поетически изказов тип, в които „се крие част от
същината на поетиката” – метонимичната поетика, за която говори Н.
Георгиев. (Георгиев 2003, 57).
28
Барт. Цит. съч., с. 239.
29
Георгиев. „Епилог”…, с. 57.
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“Самотен съм отново пак в света,/ Тъй отреди, о, зла
ми съдба. / Тя пожела, тя пожела да бъда вечно сам,/ А моите
очи да ронят сълзи. ” (ххх);
“Безумно ледено сърце кажи,/ Кой друг ще люби теб,
кажи. / В чии обятия любими-/ Ще найдеш щастие и покой.”
(ххх);
“Ти със друга, аз със други/ Тъй живеем ний. / С тази
песен аз те моля/ Чуй върни се ти”. (и тук отзвучава напевноудължено и омекотено краесловно „и”- в „тиий”, което създава
илюзията за точността на римното съзвучие);
“Не дълбай с длетото тънко/ Моето сърце,/ Остави
таз рана,/ Нек да зарасте. / Само бръчки по челата/ Ще ни
спомнят знай/…/…/А портрета от стената/ Само ме следи…”
(ххх)
Трудно бихме се въздържали да не посочим как почти
паралелно, скоро след 30-те години, „портретът от стената” се
прелокализира в полето на високата естетическа ценност на
соцарта; обещаващият готовност за любов поглед на любимата неусетно приема ригористкото изражение на безспорните
въплъщения на авторитетната нравствено оценностяваща
норма. Нежната Мона Лиза на 30-те се сдобива не с юнашките мустаци на войводата, а с коминтерновските, подрязани
по парижко-московска мода мустаци на Йосиф Джугашвили.
Лицето ѝ се състарява и маскулинизира по Оскаруайлдовски
модел – оттам вече, покрай строгостта на новоизнамерения
поглед, започва да ни гледа и прозиращата хипотеза за предстоящите контаминации между мустаците на хермафродита,
попско-революционните им модни преображения и тарикатско-мераклийския „шприц”.
“Песен безгрижна/ Но аз съм далеч от света…”(ххх);
“От живота си/ Нищо не очаквам/ И за миналото не
скърбя. / Две сълзи проливам/ Всяка вечер,/ Две сълзи/ За
нашата любов. ” (ххх);
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“Разбрах, че мъжките целувки/ Не водят те към добър
край. / Далеч, далеч от тез прегръдки,/ Кажи, кажи не съм ли
права?” (ххх).
Повече от очевидна е психическата раздвоеност на лирическото съзнание. Независимо дали е персонална или фолклорна импликацията му, очевидна е и алогическата обосновка на иначе пряко назованите намерения, чувства, копнежи,
желания. Тяхната буквална определеност понякога е стряскаща, а интерпретаторското съзнание, подобно на лирическото,
опасно се раздвоява в търсене на границата (ако тя въобще съществува) между проявите на психотичността и кича. Защото,
както казва Милан Кундера, там, където говори сърцето, възраженията на разума са неприлични (любовта пък е, от своя
страна, априорно неприлична и разговорът, не дай боже книгата за нейния дискурс, винаги ще бъде кич – по думите на Барт),
още повече, ако се опитат да „се сдвоят” разумът и чувствата
във въпросното съзнание и да бъде дефинирана монолитна,
логическа концепция за битието. Защото и темите в този тип
изкуство са теми на битието непосилно леко. И, веднага, в противоречие, следващият пример сочи, че решенията на зададените литературоведски проблеми не са толкова лесни:
“Плени ме погледа ми, влюбен в твоя/ Кажи, че само
мен си чакал,/ Кажи: „Аз искам да си моя!”/ Някога, ако случайно ме обикнеш/ И с мен отново се родиш/ Да бъдеш огнен
ще привикнеш/ И заедно с мен ще догориш. ” (ИД)

Парапоезията цитира класиката
Сигурно не е случаен поводът, който дава горния пример,
именно в плана на проблема за психическата раздвоеност на
лирическия Аз да заговорим за цитатността. Дори непрофесионално изкушеното интерпретаторско око ще разпознае в цитираната строфа функционално снемане на различни речеви
типове и особено – перифрази и цитати от Яворов, Вапцаров,
108

Траянов, Фотев. Ето още примери: „Понякога ти ще нахлуваш/
нахално във моите дни”; „Понякога за тебе ще си спомням”;
„животът е хищник свиреп/ без чувство за милост и жал /…/
И бори се всеки човек/ в лапите зли да не падне/…/ Хвърля
се в битка със звяра/ лежи смъртоносно ранен…”; „Обичам
те, не стой отвън/…/Обичам те, не си отивай…” и пр. (И. Д.)
Разпознаваме и цитати от Багряна: „Имах време, но не беше
време-/ти не бе готов,/ сега е вече време, но аз нямам време/
да кажа как обичам те, Любов!” (ИД).
По повод на това как периферната словесност възпроизвежда (психотично или не, осъзнато или не, е без значение)
литературната традиция можем да си позволим да хвърлим
поглед назад, отново към териториите на песенната култура,
към предходната поетическа традиция. В един завиден времеви диапазон от цял век оживяват: Никола-Козлевият „Чер
Арап и Хайдут Сидер” – в „Чер Арапин бял кон води,/ а на
него назлън Донка”; Петко-Славейковите анакреонтични мотиви – в „Очичките си черни/ две пламнали звездици. / Гърдите си вълшебни/са приказни чудни…”; Вазовият „Люляка
ми замириса”- в „Люлякът увяхва – съдбоносна пролет/ славеят оглася чудна майска песен”; Трифон-Куневите „Хризантеми” – в „Печални хризантеми,/ вий знайте мойта скръб. /
Ридайте, вий, за мен за моята любов…”, „Хризантеми, мои
хризантеми, смеещи се восъчни принцеси/,бели, жълти утринни звезди/ що ви люби, мили мои, що ви люби тъй смъртта”; Кирил-Христовият хедонизъм – в „Аз съм стар бохем,
няма скръб за мен/ и живея ден за ден. / За вино, жени, песни и любов/ аз съм винаги готов. ”; пейзажните сецесионни
Пенчо-Славейкови миниатюри от „Сън за щастие” и „Момини
сълзи” – в „Облаци дъждовни/ вий сте като мен сами-/ скитници сиротни/ с влюбени очи”, „Небето мрачно, гневно лудува/ вятърът бурен клони превива”,“Капки дъждовни ръмят/ сълзи сякаш рони небето. / Навън е пусто, мрачно, как109

то преди/ когато каза ми „прости”, „По море се скитам ази,/
по пристанище далеко/ между бурните талази/ и ме влачат в
тъмнина. ”, „Веднъж запитах аз луната/ защо загадъчно мълчи в нощта?/…/Дали от завист не говори…/…/ но вместо да
им проговори,/ в облак сви се, потъмня. ”, „Чаровен блян на
буйна младост/ вълшебен сън през лятна нощ”, „Не вяхнат
сал цветята/ щом есента дойде. / Слана попари тежка/ и моето сърце. ”, „Самотен гроб там нейде в криволака/ обрасъл
е в бурен и треви. / Младеж почива там, кой в бясната атака/
с ура на нож смъртта той поздрави. ” и пр. Симптоматични
са вариативните модели на Яворовите „Две хубави очи” (и въобще поетът Яворов се оказва твърде ясно припознат във и от
масовата култура на новия век): „Две хубави очи/ видях във
мрака,/ две момини сълзи/ за мен проляти”, „Две хубави очи
обичам/ безнадеждно аз/ сърцето ми тупти за тях/ в безумна
страст. ” и пр; а също и неговите „хайдушки песни”, „сънища”
и „копнения” – в „Сън сънувах, моя обич/ мой ясен ден…”,
„Вино дай, кръчмарю,/ вино тежко, старо /…/ нямам радост/
нямам щастие/ нямам нито първа обич…” ; а „есенните мотиви” – в „Есенни надежди/ съберете дните ни!/ Вихър ги разхвърли/ тук и там навред”. В песнопойките оживява в цитати
стихотворението „Цветарка“ на Смирненски – „Щом стихне
града/ из улиците пусти/ тя броди в нощта/ с кошничка цветя. / Без име е тя/ самата нежно цвете. / Предлага свежи цветя/ чак до късно през нощта. ”(В този пример може да се долови и влиянието на оперетъчния дискурс – разпознаваме ария
от „Теменужката от Монмартр” на Лехар). Впрочем Смирненски е другият поет от „класиката”, който попада в проблематичната прегръдка на кафе-шантанния и шансонния дискурс.
Известно е, например, че като плод на приятелството между
младите юнкери от Военната школа Христо Измирлиев и Аспарух Лешников се раждат стиховете на песента „Горчиво кафе”
(“Когато след пир полунощен самотен/ на зиг-заг се връщаш
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дома…”) и тя се превръща в неизменен шлагер в песнопойните
сборници половин век по-късно. Самото стихотворение „Цветарка” „не се страхува да бъде банално” и смело руши „пролетарските художествени стандарти, поддало се на изкушенията на кафе-шантанното клише”30. В този дух съществуват
догадки за съмнителното авторство на този текст, както впрочем и на предсмъртното лирично Вапцарово стихотворение,
популярно като песен (отново на Аспарух Лешников) в 30-те
години (“Понякога ще идвам във съня ти…”). Като реверанс
към „Зимни вечери”, „Братчетата на Гаврош” и въобще към
цялата поезия на символизма в същата тази късна песнопойка
(1978 г.) четем: „Примамва те градът развратен/ със лек и хубав аромат…”,“Полека изплува от облака бял/ сребристият
кръг на луната. / И грейна простора отново видях/ че с обич
е пълна земята. / Лунни лъчи, в колко очи/ …/тъжната вечер
дори не тъгува/ когато луната изплува. ” и т. н.
Впрочем, като реверансен жест (или – закачка, намигване) към символизма и културата на ранния и късния български
сецесион въобще може да „се чете” сгъстената употреба на чужди женски имена в целия този лирически дискурс, населен от:
Алма, Клара, Ивон, Танголита, Романьола, Белонга, Рамона, Лучия, Мели, Палома, Селма, Донна, Мари; скрупольозните Вероника, Деяна, Нелли, Анна, Мариана, Анюта и… „Адио Маре”. 31
И въобще – „Кафе-шантанният езиков пласт (във всичките му
атрибути: „безнадеждни болки”, „въздъхващи и стихващи плачущи акорди”, „русалки с влажни погледи”, „кокетни кошнички”, „рубинени устни” и пр.), следването и стилизирането на кръчмарския протокол е неотворената врата пред лириката на Смирненски”. (Камбуров, Д. Камбуров.
„Цветарка”, съжалението като съжелание, В: Българска лирическа класика, С., 2004, с. 183) И не само на Смирненски – ще добавим ние.
31
И още: Ката, Зафира, Андромаха, Флора, Олга, Лиза, Мери, Анастасия, Власта, Лалка, Пауна, Лада и пр. Поетиката на женските имена
очевидно дълбоко вълнува парапоетическата инвенция, пародийното
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Продължаваме с цитатите от „високата” класика: Лилиевият „Париж, убиец и баща” – възкръсва в „О, Париж, ти весел град/ ти си рай, но ти си ад”; „Птици в нощта” зазвучават
съзнание и не на последно място -„теоретиците” на парапоезията. Последното вмятане е, разбира се, шега, но и във всяка шега има и малко …
шега. През 1911 г. (бр. 108, февр.) във вестник „Барабан” излиза прелюбопитното поетическо творение на някой си Пепико „Рими на женски
имена”. Предполага се, че става дума за небезизвестния по онова време
поет и сатирик Владимир Попанастасов-Пепо (загинал на фронта през
1913), който редовно сътрудничи на в-к „Българан” (между другото – той
е вуйчо на Смирненски и оказва изключително влияние върху формирането му като поет). Ето как звучи този непретенциозен поетико-сатиричен етюд: „Анна, покана, стана, пияна/ Анастасия, пусия, пушка-бойлия/
Андромаха, маха, стомаха/…/Даринка, саминка, върлинка/ Еленка, миленка, серсемка/…Ката, самата, в кревата/…/Олга, по Волга/ Пауна, фъртуна/ Рада, страда, награда/ Роза, cosa, curiosa/ Слава, вироглава, шава,
здрава/ Стефка, петолевка/…/ и пр. / Юлия, ракия, вия, ожули я, пи я.
” Наредени по азбучен ред, тези имена образуват и своеобразен семантичен ред с безспорна етнографски-социологическа значимост. Това са
популярни за времето имена, в обрaщение, те носят обаче и нимбата на
литературната слава, не само на хабитуалната мода. Съзнателното търсене на рими би могло да се разчете и в чисто прагматично-естетически
аспект – в контекста на градската паралирическа култура. В противен
случай пародията би била твърде самоцелна. Все пак това е вестник „Барабан”, а барабанистите обичат заиграването с литературните сюжети –
да не забравяме как си пати от това не друг, а самият Яворов! Интересен
естетически жест предлага тази, наглед непретенциозно вписана в кръчмарския и зевзекчийски протокол, литературна – ономастична и стиховедска таксономия. Римите открояват характерологията на образите,
позволяват си дори макаронически ексцентрични своеволия (Роза-коза,
куриоза), разчитат на словесната еквилибристика (Маргарита, рита, на
две превита – една паремия и словесна шарада, която помним от детството си), на анекдотичния екзерсис (Перка, пиперка, щерка, офицерка,
мъжодерка; Димка, кримка, дваминка), на етно-стереотипите (Флора,
изгора, по двора, хора) или, още повече – рисуват сецесионни сатирикосантиментални сюжети (Мери, се мери, в пепиниери, не намери, офицери; София, погледни я, изучи я, прегърни я, целуни я, зарежи я) и пр.
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„а ла Синатра” в „Странници в нощта ний бяхме двама,/ шушне със листа липа голяма…/ Твоите очи на мен се спряха/
лунните лъчи със мрак се сляха…”, „Пеперуди” – в „Цветни
пеперуди. Кат пъстроцветни пеперуди/ във вихъра на карнавала. / Притиснати един към други/ танцуваха двойки
на бала”. Оживява Дебеляновото обръщение „Аз искам да те
помня…” (това стихотворение, както и „Спи градът”, впрочем,
също „направени” на песни – откриваме сред „любими песни
и шлагери” в песнопойки преди 1944 година 32) – в „Аз искам
да те забравя/ но сърце ми плаче за теб”, „Помниш ли, помниш ли…” – в „Помня, помня оня час блажен/ кога за първи път те аз видях”, „Аз бродя сиротен,/ аз чезна самотен/ и
търся навред по света/ моята нежна златокоса Нелли…” (отзвучава в двустъпния амфибрахий на „Ти смътно се мяркаш/
из морната памет”, но интерпретира семантичната парадигма
на „Пловдив” – „И днес аз бродя в тоя скръбен град…”). Не
друг, а самият Аспарух Лешников (най-популярният български изпълнител в света за всички времена, любимият певец на
Хитлер и Рузвелт, впрочем; наречен още „българския Франк
Синатра”) популяризира много от текстовете на Дебелянов,
превръщайки ги в песни. Това се случва отново в 30-те години, когато явно се извършва онова активно жанрово-културно смесване на пластовете на високата и ниската литература и
култура. Наблюденията върху поетическите модели, които се
синкретизират – поезията се запява, стихосбирките се превръщат в песнопойки, литературният салон в музикален, книгата
в грамофон и дансинг – са симптоматични. Утвърждаването
на новата модерна медия музикалния грамофонен запис (и радиото през 1935 г.) не противопоставя, а напротив, уталожва
Виж: Песните на българина, Стари градски песни, ДФ, „Габрово
Принт” (изд. след 1989 г., липсва датировка); виж и рубриката „любими
песни и шлагери” във вестник „Трета възраст”.
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елитаристките напрежения между … като че ли няма по-колоритна метафора от Пенчославейковата, изобразяваща антиномията високо/ниско в изкуството: „парнасизма и фасулковщината”. В този смисъл ще си позволим едновременно да се
съгласим с констатацията на Д. Камбуров, че стихотворението
„Цветарка” на Смирненски, а и един внушителен корпус творби на символизма (добавяме ние), очакват „проглеждането си
през очите на масовата култура, низовото изкуство и градската ритуалност и реторика. ”33 Но си позволяваме и да оспорим
смелите, но малко едностранни дефиниции за този тип изкуство на старата градска песен като „леко креслива и пъстрееща
(цветна) сантименталност”34, която успешно оперира със символистичната механика. Няма да се съгласим, защото същата
тази механика не ѝ е чужда, а този културен пласт най-малко
може да се назове „високо вдигнатата долница на българската литература”35, напротив, това са онези черти – очи, сърца,
души – трафаретни, изтъркани, банални, „неприлични”, впрочем, както любовта (по думите на Барт), в които литературният теоретик и историк като че ли не иска да се вгледа. Впрочем,
самият Камбуров (в същия този текст, писан в началото на 90те) уговаря хипотезата за нуждата от по-детайлно вглеждане в
дълбинните формирания на културните пластови полета и настоява за детайлно проучване на цитацията и интертекстуалните мостове като указания за посоките на взаимодействията
между суровинните заготовки, на които предстои да открият
своето поредно културно поле.
Тези „прехождания” обаче продължават и след времето
на символизма. Прочутата Багрянина „песен” „Вземи ме, лодКамбуров, Д. „Цветарка”, съжалението като съжелание, В: Българска лирическа класика, С., 2004, с. 184.
34
Пак там.
35
Пак там.
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карю” се превръща в „Песента на лодкаря: „Аз имам само две
груби ръце/ и двуострата ладия стара…”; Вапцаровото „Писмо” – в „Ти спомняш ли си онзи град далечен,/ едно момче
и тъжно, и само…/ и търси във кутията писмо/…/ Ти помниш ли това момче във здрача/ как тичаше след тръгващия
влак?”. Дори Далчевите философски (екзистенциалистки)
поетически интонации са в състояние да зазвучат в градския
песенен салон: „до мене ти не стигна никога/ о, зов на любовта/…” – в „Отминават ден след ден/ няма щастие за мен. /
Младостта ми отминава/ преди да дойде любовта”.
На тези авторски-неосъзнати като цитати поетико-синтактични конструкции е в голяма степен заслугата и за оформянето на прозрачни смислово-композиционни ядра, в чиято
употреба „изразът запазва семантическата си цялост, остава
ядрен, компактен и неразколебан – за разлика от семантическия механизъм на следващия тип поетика, където смисловата единица се разбива на снопове значения или на логически
противоречиви помежду си съставки”, от типа „теши-мечтай-страдай” или „желай-стене-ридай”36, които често се вписват в римни конфигурации, например: „спóмням-усéщам”;
„заминáваш-остáвяш-забрáвиш”; „пéе-живéе”; „поглéднешприсéднеш”, „зажадýваш-рискýваш”; или – „не поглеждай в
очи́те ми – не сънувай ръцéте ми – не потъвай в сълзите ми
– не отпивай жадно от тях – не докосвай сърцето ми” и пр.
Ето един пример, който нагледно илюстрира привидно контрастната, а всъщност – безкрайно ясна (психотично открита)
стереотипизирана природа на любовното чувство, основана на
съответните – монотонни – смислови ядра:
“Усещам хаоса в душата ти,/ Виждам мъка в любовта
ти. / Сега стоиш и гледаш в моите очи,/ И откриваш в тях
любов, омраза и мечти/…. /…. /…/Искам да докосна с двете
36

Георгиев, Н. „Епилог…”, с. 58.
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си ръце/ Твоето мъжко, ледено сърце. / Искам до него тихо
да заспя,/ Със сълзи от любов леда му да стопя,/ Да го взема,
да го стопля/ И страсти луди в него да запаля. ”(С. А.)
В тези примери откриваме реторически и стилно-езикови похвати, характерни именно за този тип метонимична поетика: апофтегматичността (“Трендафилът мирише, бодилото боде,/ а любовта говори/ „люби ме от сърце”); употребата на метаболи и т. нар. похват терацио компарационис
(“…сравнение с имплициран белег на сравнението – или терацио компарационис според класическата терминология. В това
сравнение е премълчавана и още една, незадължителна, но порядко пропускана съставка – означителят на сравнителността,
дума от рода на „като”, „тъй както”. …”)37, целта на които е найвероятно да се създаде илюзията за художествена образност:
„Нека грее по една звезда/ в твоите тъжни очи,/ Нека свети
пълната луна/ в твоите къдрави коси/…/очи черни като нощта,/ коси гъсти като мъгла. / Ще потъна в тях сега/ ще се загубя сред твоята мъгла/…”(СА); „Напролет розата цъфтеше/
славеят пееше за нас. / Обичахме се безпределно,/ целувахме
се до захлас. ”(ххх); „Вълната кораба люлее,/ Полюшва го
насам-натам,/ Тъй моето сърце старее/ Ограбвано оттук-оттам. ” (РД)38 и пр. В този план функционира и образният паралелизъм: „Красив роман е любовта/ Написан без начало и без
край. / Започнеш ли, чете се цял живот. (…)”; „Да биха с нож
сърцето ми проболи/ или стрела с отровен лък ме порази/
не бих почувствувал такава остра болка/ кат тази рана, що
Пак там, с. 67.
Текстовете цитираме, съхранявайки оригиналната орфография и пунктуация, по лични поетически ръкописи, по текстове от песнопойки и по и ръкописи от неиздадения сборник от ежегодния поетически конкурс „Листопад на спомените”, Варна, 2007 г. Включили сме и
стихосбирка-самиздат Р. Т. „Подбрани стихове-откровения на душата”,
самиздат, Варна, 2006.
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ми нанесе ти. ”(ххх); „Ако до сетния дъх си остане/ Това ми
сърце във гърдите / Дори цяло покрито във рани/ Отново за
тебе ще пита. / Сред звън на прощални камбани/ Твоето име
то ще изрича/ С молба до мен да останеш/ Че не аз, а то те
обича!…” (ИД) Сърцето е като камбана в гърдите, тя звъни и
оповестява – то пита; предсмъртната му вест-звън е, че обича.
Именно то, не Аз-ът, не личността – ето един прозрачен образ, защитаващ концепцията за метонимичната философия на
този тип поезия и въобще на любовния дискурс. И още: „Сълза лицето ми мокри,/ Любов душата ми трови. / Ти си мъката
в сълзата,/ Ти си отровата в душата. / Аз живея без сърце,/ То
е в твоите ръце. ” (СА); „Взе ми мечтите, открадна съня ми,/
а само в съня си те имах до мен. / Липсваш ми! Хайде, ела във
света ми/ Да върнеш живота в друг някой стаен. ” (ИД) …
Че е лудост, лудост е, но има в нея някаква система – би
възкликнал по шекспировски изследователят-стиховед, завладян, може би, от нелошата разнотипна рима „мен-стаен”.
Другата римна двойка не буди съмнение, че метонимичната
изобразителност въздейства и на фонетично равнище – сънят
е моят истински свят. Болезнено мелодраматично е усетена
метонимичността като изобразителен принцип в стиховете:
„Моля те, мили, не си отивай,/ Ще намериш ли по-добра от
мен?/ Спътница в живота умело избирай,/ За да не стане тъжен всеки твой ден. /…/ Моля те, мили, не си отивай,/ За теб
ще плачат листи и брези. / Дръвчетата, които посадихме, поливай,/ Цветята, които посяхме, обери. / Занеси ги у дома,
макар с друга,/ Поглеждайки ги пак се усмихни. / В леглото
си с твойта Теменуга,/ За нашата любов си спомни. ” (Р. Т.)39.
Листи и брези плачат за теб, за нашата раздяла, не и тези, които
сме посели – полей ги, за да растат, обери цветята, те ще ти напомнят за мен. Те са част от мен, те са споменът – метонимич39

Пак там.

117

ният спомен. Христоматийно популярни пък са стиховете от
песнопойките: „Измама и лъжа крие/ Всяка дума в любовта/
Не вярвай на жена,/ Щом ти каже, че те люби/ безкрай – лъжа
е знай. / Сал майчино сърце/ знае истински да люби на света/ сал майчино сърце /знае истински да страда…(…)”. Финалната констатация откриваме в прозренията от „Фрагменти
на любовния дискурс” на един от най-големите мислителихуманитаристи на нашето време: „Единствено Майката може
да жалее: казват, че угнетеността е да нося образа на Майката
такъв, какъвто си го представям – жалеща по мен завинаги…
но другите не са Майката: за тях траура, за мен депресията. ”40
Казваме го не за да търсим отново преходи и влияния – този
път, може би от „ниското към високото” – от булевардния шлагерен рефрен към изтънчената философска есеистика. Светът
на идеите е…ничий.
Любовта е тегоба, болест и щастие; нейните състояния никога не са хиперболично поставени сред други подобни резултати на изпитания и терзания на душата и плътта: „Тоз мерак,
мамо, този мерак,/ Той ще ма мене умори. ” ; „На тежко вино
в механата/ Самин останал в късен час/ Аз диря твоите очи
във тъмнината/ И сякаш чувам далечен глас…”; „Аз живея
за любов, вечно тъй усамотена,/ Че продадена любов сърцето ми разби. (…)” ;“За нашата раздяла/ Аз знам не тъгуваш;/
Ти друга милуваш,/ Забрави ме ти. (…)”; „Прости, в живота
пречка си ми ти,/ Пусни ме, нека аз да си вървя. / За всичко
си виновен само ти,/ За наште рухнали мечти. / Затуй прости. (…)”; „Когато бехме малки мило любе/ Любов не знаях/ А
сега пораснахме мило любе/ От любов страдаме…”(ххх); „Ти
ме пиеш с очи. Аз усещам това. / Търсиш повод пред мен да
се спреш. / Даваш тон на смеха. И за песен – пак ти. / Пръв на
дансинга валса въртиш. „ (НЛ); „Стареем, ясно е: стареем!/
40
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Със всичко справяме се, още можем. / От обич пеем и се смеем,/ Но… за децата се тревожим. ”(ЮИ) – и т. н., и т. н. буквални, очевидни азбучни истини за цикличността на битието,
за диалектиката на човешките отношения, в един свят на метонимии, свят без прилагателни… В свят, където се задават единствено реторични въпроси, аксиоматичен свят на намерените
истини, на разговорната интонация, на словесни магическизаклинателни построения, бедни еднородни, съседни рими:
“Не знам защо са тъжни твоите очи,/ Не знам защо има
в тях сълзи?/ Може би, защото са ми казвали лъжи,/ Може би
защото молят ме сега: „Прости!”…. ” (СА)
– и стаен еротизъм:
„Над морето слънцето изгрява,/ и под себе си всичко
осветява. / Стоя на ръба на скалите/ и затворила съм си очите. / Вятърът развява ми косата/ и повдига ми полата. / Приглаждам я с ръка,/ и поклащам глава. ” (ВЯ)
Влюбеният субект вижда в света около себе си в обекта
на своите чувства това, което всъщност иска да види – угризения на съвестта, разкаяние, желание за търсене на прошка,
усещане за единение с другия… (отново Барт).
Съществена особеност в „употребата” на поетическия
език в метонимичния лирически модел е стереотипизирането на римните съзвучия и употребата на предвидими семантични двойки (“пее-живее”; „сърцето-отнето”; „боли-кърви”;
любов-нов; „плача-здрача”; „твоя-моя”; „отвън-сън”; „родишдогориш”; „тяло-изцяло”; „ранен-унижен”) характеризира
слога на шлагерната поезия. В текстовете обаче се появяват
интересни неточни рими: „възпи́ра-уми́рам”; „кáзвам-прáзна”;
„оти́вай-отпи́вай”; „ни́що-преди́шно”. Разбира се, има и провали – в белите и в бедните рими: „живóт-любóв”; „товá-душá”;
„домá-тъгá”; „лунá-женá”; „мъглá-суетá”; „мрáка-сърцáта”;
„гáлят-изтъркáля” (и веднага реконструираме не-възможния
контекст: „Понякога сълзите ще ме галят,/ но те ще са утеха
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във нощта,/ последната целувка ще се изтъркаля/ и в тях ще
се удави без следа. ”); „потърси-скърши”; „бéше-далéче”, „éсърцé” и пр. – т. е. съвсем в духа на „песнопойната” традиция,
където звучат точни и неточни/ бедни рими като: „накичи́-насити́-налюби́-откъсни́”, „очи́-сълзи́-лъжи́-прости́”, еднообразно звучащите – „наслáда-млáда-отрáда”; „тъгá-елá”;”душá/сегá”,
но и интересни сложни-вътрешни рими като: „Брезите бéли
чела са свéли/ и тихо ронят светли сълзи в нощтá/ прости, о,
Нéли,/ прости навеки/ прости, едничка моя радост в светá.
”; „Кат въглени чéрни, бездънни и вéрни/ и не лицемéрни са
твойте очи́. / Пиявици нéжни са твоите вéжди/ на устнички
малки усмивка личи́. ”(четиристъпен амфибрахий – 2+2); макаронически – „Белонга, Белонга, Белонга/ за теб всеки влюбен шепти. / О Белонга, белла конга, бел амур. ”, „Днес ще
посрещнем младата ни стопанка/ Казват, че най-красива е в
Саламанка.” или разноударени конфигурации като: „Виж отново/ китна пролет е дошлá/ вишната на двора/ пак е цъфналá”;
„С вярна клетва ме измами/ и със сълзи на очи́/ ти спечели
любовта ми/ най-подир ме намрази́. ”
Стереотипизирането на римните съзвучия в плана на съседството, съчетано с високата глаголност и употреба на „забранените” деепричастни форми е в състояние да роди зловещи
естетически („стародавно”-пардон – възрожденско-романтическо-постмодерни) мутанти от типа на:
„Сърцето ми тупти от вълнение,/ очаквайки с нетърпение,/ той да дойде на кон/ и да отрони стон. / Шум долавя
се отзад,/ и обръщам се назад. / Той пристига яздейки,/ и ме
приветства махайки. / „Любима” – вика слизайки,/ и към мен
идва тичайки. / Слънцето гледа с интерес,/ а коня хапва си
овес. / Той дарява ме с прегръдка,/ а после и с целувка. ” (ВЯ)
Ако част от семантичния ореол на трисричните стъпки
се състои от очевидната им връзка с бел епок-а на българската
лирика от ХХ век (Я. Милчаков), появата им извън този кон120

текст с известно приближение би могла да бъде тълкувана като
носталгия по високата литературност на символизма:
“Ще увехне красивото твое лице в есента на годините,/
Той не ще го обича, дори ще го мрази тогаз,/ А животът ти,
жълт като лист, като есенен дъжд ще отмине,/ Увенчан със
корона от мъка, обвит със воал от тъга…” (ИД)
Анапестният размер – съответно в 5 и 6 стъпна цезурирана схема (3+2/ 2+3 и съответно – 3+3/ 3+3 с 4-та леймична стъпка) се съчетава с интересното кръстосано римно сдвояване на
неточните дактилна с женска (годините-отмине) клаузула (1–3
стих) и мъжка затворена-отворена (тогаз-тъга) клаузула (2–4
стих). Видно е обаче, че и тази поетическа картина не успява
да преодолее семантическите механизми на т. нар. „дифузен”
поетически модел, състоящ се в съчетанието на: „еднозначна
декларативност към многозначно… внушение;… недоизвеждане докрай към движение на смисъла по негови конкретни и
художествено обусловени пътища…; разтварянето на смисловите единици в снопове значения … до тяхното взаимно проникване (“дифузиране”), при което покрай другото се преливат вещни и отвлечени, емоционални и мисловни значения и
образуват художествен образ…”. 41 За каузата на метонимизма
„работят” синонимията, тавтологичността и алитерацията
(“той не ще го обича, дори ще го мрази тогаз”; „животът ти,
жълт като лист, като есенен дъжд ще отмине…”). Прави впечатление обаче умението за поантиране тук, както и в следващия пример – фрапиращ иначе в своята апофтегматичност
и контрастна съответственост, тавтологичност и асидентонност и неаргументираност на логико-семантичните връзки и преходи (вписваща се обаче съвсем аргументирано в „логиката” на любовното чувство, в сюжета на „любовния роман”,
който този път няма да цитираме нито по Б. Пенев, нито по Р.
41

Георгиев, Н. „Епилог…”, с. 62–77.

121

Барт, а с емблематичния рефрен: „Ти със други, аз със друга,
тъй живеем ний/ с тази песен аз те моля, чуй, върни се ти…. ”,
както и доста по-късния естраден еквивалент – „аз търся тебе,
ти търсиш друг, той търси друга, тя пък търси друг…”); както
и паралирическия експеримент „Той я обичаше, тя него – не,/
Той я сънуваше, тя него – не,/ Той я ревнуваше, тя него – не,/
Той я забрави, тя него – НЕ!” (ИД)
Трогателен е опитът за емотивно въздействие чрез графически акцент на финалното НЕ (с удивителен), иначе завършващо една немощна моноримна конфигурация. Но поантата е
факт.
Особено интересни в своята немощ са римните опити на
друга поетеса (СА):
“Искаш ме до теб, но друга – / Тиха, кротка, търпелива. / Да съм в сянката ѝ властна,/ Но ден след ден като свещ
аз гасна. / Искаш да съм тайна,/ Да съм само твоя – мирна и
спокойна. / По твоите правила живея/ И да бъда друга – вече
не умея. ” (СА)
Съседните точни рими са разнообразени от разноударената двойка „тáйна-спокóйна” (позицията на удареността
в клаузулната група е спазена, но ударените гласни са различни), която отправя носталгично послание към познавачите
на поезията на Раковски, Пишурка и Н. Козлев. Не можем да
останем безразлични и към архаично (по възрожденски) звучащите синкопирани (и просторечни) конструкции (иначе дефиниращи не друго, а именно Роланбартовия парадокс, според който „самотата на влюбения не е самота на личността”, а
самият влюбен прилича на ухапан от усойница: „Труден парадокс: мога да бъда разбран от всички…, но не мога да бъда чут
(приет „профетично”), освен от субектите, които в настоящия
миг имат точно същия език като мен. ” 42): „Уви, мираж е само
42
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туй/ и моя зов никой няма да го чуй”
(на всичкото отгоре дублирането на допълнението – моя-го – създава и допълнително усещане за разговорност, прекомерна-архаизирана интимност на общуването); „нека светят с пълна мощ”
(С. А.); „и в очите обичта голяма,/
която тъй безгрижно пропилях”;”без
чувство за милост и жал”; „туй, кое
ми бе отнето”; „моето сърце със твойто да се слей”; „и в душата от грях ще
се скърши”; „той дори ще го мрази Екатерина Ненчева
тогаз”(ИД) и пр.
Когато обсъждаме поетическата стилистика на творби от
началото на ХХІ век, не трябва да забравяме, че подобни белези
притежава и поезията, призната за явното начало в българската женска лирическа традиция на ХХ век – поезията на Екатерина Ненчева. Склонността към дескриптивния лирически рисунък, синкопираните архаични словесни конструкции (“сал”,
„веч”, „ощ”, „нявга”; „грей-копней”, „ний”; „туй”; „чуй”; „ще
трябва от гърди си най-подир”) и инверсиите, както и приоритетът на емоционално-сетивното познание на света, изкуственото позициониране на ударението в полза на съхранената
ямбична стъпка – всичко това характеризира стиховете:
“Един твой поглед нявга/ Ме правеше честита,/С една
за тебе мисъл / Душа ми бе пропита/ И ето те пред мене,/
Тъй както те желая;-/ Но дáли те обичам,/ Самичка веч не
зная…”
Поетесата Ненчева не остава безразлична и пред трисричните размери:
“Не знаеш що значи туй, дето дълбоко,/ Смутена се взирам във твойто лице;/ Не знаеш, не знаеш как мъчиш жестоко/ Туй клето, разбито…, но младо сърце!”
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Сецесионни поети
Ученичка, поклонничка и отявлен епигон на поета Яворов, тя борави с неговите метафори, с вътрешната образност и
графическото строфично оформяне от времето на сецесиона, с
претенциозни строфични форми (каквито са например терцините тук – в класическото римуване сдс еде):
“Недей ме с погледи гори/ Напразно е любовния ти
плам!,/ Не търся аз любов, зари…/ Душата ми е морна; – лек/
За нея ще намеря само там,/ Където има мир навек…”
Едновременно с това тя си служи с трафаретни глаголни рими, употребява с потискащо висока честотност думата
„сърце”, както и на възклицателни междуметия, съпътствани
от пунктуационни експликации на висока емоционалност:
“О, пак ли тъй въздишаш и гориш / В любовен блян – о,
пак ли се топиш,/ До смърт измъчвано сърце!/ Нима на тоя
свят да найда мир,/ Ще трябва из гърди си най-подир/ Да те
изтръгна със ръце?…”
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Този мотив с изтръгването на сърцата се оказа много
устойчив, за да вълнува въображението на поетеси от първото десетилетие на ХХ и съответно – на ХХІ век! Какво ли би
казал за това Борис Виан? „Сърца за изтръгване”, може би? И
въобще, как диаболичните модерни образи общуват с метонимичните си предмодерни и парадоксалните иронични следмодерни „събратя”? Ще се окаже, че попфолкът борави с преимуществено конформистки и елегантен език, а претенциозната
(пара)поезия е изкушена от радикалния изказ и чувстване. Във
фолк-а сърцето е ранено, то нежно трепти, може да бъде взето,
откраднато, допустимо е дори да му се плати – за да спре да измъчва лирическия субект. Всичко – в името на щастливия финал. Авторската поезия издевателства над сърцето – разкъсва
го, раздира го, изтръгва го. Обичта унищожава. … А попфолкфилософията се ръководи от оптимистична директива.
Очевидно, паралелите с Екатерина Ненчева, когато се
заговори за съвременна българска женска поезия никак не са
случайни. Тук откриваме и образен паралелизъм на най-елементарно ниво:
“О, плачущи вълни!/ Вий плачете за страдните сърца /
Във сълзи вечно потопени…/ Плачете!- плачете тихо, тихо…
да не би света/ Да чуй тъгите им, вам потайно поверени.” –
както и лайтмотивната употреба, съчетана с предвидими клиширани римно-семантични двойки:
“Далечний мой,/ Спри ти кротко взора свой / На моите
очи! / И – мълчи!/ О, мечта желана!/ Далечний мой,/ Спри ти
взора свой/ На моите очи!/ Изличи/ Нанесената рана!…/ О,
мечта желана…”43
Без да изпитват преки влияния от тази поезия, която
иначе е вън от официалния български литературен канон, стеЕ. Ненчева. Снежинки. Лирически песни. В: Прокълнатият ангел. Стихове, дневник, писма, непубликувани слова. С., 1995.
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реотипи и клишета упорито се възпроизвеждат в лирически
казуси от най-ново време. Но когато говорим за Екатерина
Ненчева, имаме предвид преди всичко обвитата с романтика,
мистичност и профетизъм тема за смъртта в творчеството ѝ.

Некроложна поезия
Формирането на модерна погребална култура в следосвобожденските български градове заменя в голяма степен
символната жестовост на оплаквачеството и тъжачката при
традиционното погребение в полза на писаното и печатното
слово. Новите погребални церемонии не само стават любима
тема на вестниците, а писаното слово става неделима част от
погребалния ритуал.
Макар и рядко, групата на покойните политици след Освобождението е удостоявана с посмъртни стихове в пресата.
Това се отнася особено за убитите, чиято трагична гибел провокира стихоплетците да възвеличаят убития и да заклеймят
убийците. Вестник „Свобода” (№ 743, 17 февр. 1892 – цитираме го по Васева, В., с. 76–77) публикува стихотворение от Хр.
Дюкмеджиев в памет на покойния д-р Вълкович (убит като
български дипломатически представител в Цариград от руската агентура) „Сбогом, прости, мъчениче,/ почивай там в мир./
Злодейците нека се радват/, нека правят пир…. ”. Същият
вестник (№ 2239, 3 юли 1898) отбелязва третата годишнина от
убийството на Ст. Стамболов със стиховете „Ти, чийто скръбен дух се по небето носи/ и от закона тук напразно мщение
проси…” Иван Вазов оплаква смъртта на княгиня Мария-Луиза на първата страница на в-к „Мир” (№636, 23 януари 1899)
в разгърната стихотворна градация (риторично усложненият
синтактичен строеж и строфичната необичайност у народния поет са винаги знак за висока и отговорна тематика): „Не
на гордий триумфатор/ не на гений лучезарен/ не на слава
гръмовита/ цял народ единогласно/ загубата днес оплаква/
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от ужасна вест попарен…”. Така или иначе обаче, любовният
дискурс управлява реториката на този тип „лирико-повествователни” творби.
“Представяйки си, че е мъртъв, влюбеният субект вижда
как животът на обичаното същество продължава, сякаш нищо
не е било. (…) Некрологията (курс. наш) е сигурна: по-скоро
през самия траур, който не отричам, аз виждам как животът на
другите продължава без промяна; виждам как продължават да
имат все същите занимания, начини да прекарват времето си,
същите проблеми, как посещават същите места, същите приятели; нищо не би се променило в онова, което изпълва тяхното
съществуване. От любовта, безумното възземване на зависимостта (изпитвам абсолютна нужда от другия), изскача жестоко обратното положение: никой няма истинска нужда от мен.
Единствено майката може да жалее…”. 44
Този цитат от Барт ни насочва към мисълта, че като че
ли некрологията (слово на-за-от позицията на смъртта) е същностна постановка в любовния лирически дискурс въобще.
Скръбта по мъртвия е обиталище на едно делириумно-шизоидно състояние на отхвърленост и изгнаничество, твърде
напомнящо по това на лудия и влюбения. Лудият, влюбеният,
(оказва се и) скърбящият говорят на един език, защото не са
способни на подчинят „речовитостта” си на „възрастния, социалния език”. 45 Индиректното обвинение към мъртвия – за
това, че си е тръгнал безмълвно (“Отиде си, дори не каза сбогом…”) е на практика същата фигура, която визира любовната
„сцена… като размяна на взаимни обвинения”, а героите излизат и говорят – „всеки, когато му е редът”. (Барт 1997, 220) Последната реплика е култова, що се отнася до ритуализираната
хабитуална езикова практика да се говори за смъртта: „Тя, като
44
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дойде не пита”, „Тя не гледа кой млад, кой стар” и пр., която моментално цитираме в стихове: „Смъртта не пита кой е млад и
кой стар, / изгаря всеки в нейния пожар/ остава само въглен
да гори,/ където падне да боли!/ Не стихва болката голяма/ и
никога не ще се заличи. / Защото вкъщи теб те няма/ напразно ще те търсим с плачещи очи!…”
В крайна сметка т. нар. некроложна лирика не е нищо
повече от акт на възвръщане – този път по печално естествен
повод – към темата за смъртта, към разполагането на дискурса
в паралелните светове на живота и смъртта, но и на нелюбовта
като живот и любовта като смърт (Ерос и Танатос). Некроложният дискурс е стереотипизиран, с висока степен на обобщителност, разсъдъчност, описателност на елементарно-буквално
равнище, в разколебан или устойчив силаботоничен строй, със
сравнително елементаризирана употреба на еднородни (точни
или бедни) рими или относително формален отказ от римата:
„Не е вярно, че времето лекува,/ че мъката по теб ще избледнее. / Едно е вярно само – теб те няма,/ и нас ужасно много ни
боли. » Цитираният пример е физиономичен по отношение на
метроритмичните предпочитания на некролога към 5-стъпния
ямб и към стилистичната визия на антитезисното, анафоричното (нерядко – дразнещо инверсивното) и реторично-въпросителното изказване.
“Тъй-както времето минава/ без радост, без утеха,
във сълзи/ и само споменът за тебе ще оставя/ най-светла
диря в идните ни дни. ” Тук е очевидно пропуснат шансът на
контрастното сравнение (“тъй както времето…, така и споменът…”; „време-тъмнина”/ „спомен-светла диря”), а 5-стъпният
ямб понася пропуски от стъпки (в повече или по-малко). Ето
и един прелюбопитен текст, който „флиртува” с екстравагантната тоническа метрика, но жанрът, в своето желание да бъде
пределно речовит и описателен, благодатно приема подобен
ритмически слог: „Може би няма да помогнат,/ думите про128

щални, чистите сълзи,/ няма до теб да се домогнат/ да ти покажат колко ни боли!/ Обичта ни няма да избледнее,/ нито
ще остарее с летата,/ скръбта ни пред гордостта бледнее,/
гордост, че с такъв човек срещнала ни е съдбата!” Екзистенциалният ракурс на некроложната проблематика (поради яснотата и бедността на лирическия „сюжет”) повтаря гледната
точка на „любовния роман” – на изгубената, излъгана, отхвърлена минала любов във формулата „сал споменът един остава”,
а интерпретаторското съзнание трудно свиква с мисълта, че тя
е лишена от метафорическата си обвивка (въпросът е дали въобще някога я е притежавала?): „Напусна ни безмълвно,тихо,/
не взе си сбогом, даже!/ В душите ни тъга изви се, че нищо не
можахме да ти кажем!/ Не стихва мъката голяма/ и никога не
ще се заличи,/ защото в къщи вечно ще те няма,/ единствен
споменът за тебе ще стои!»
Некроложният език, противно на очакванията, отказва
да борави с хиперболата, а метафоричната инвенция е обяснима в контекста на митологичното човешко съзнание в широкия
диапазон от античното до соцреалистическото светусещане.
Затова и подобни словотворения звучат нелепо в своя шаблонен трафарет, кореспондирайки с гротесковата семиотичност
на червената петолъчка, например, задължително изрисувана
върху каменната надгробна плоча: „Добрите хора нивга не
умират,/ не се превръщат в пепел или дим,/ а ни оставят само
светла диря/ и честен път, по който да вървим. ” Или пък:
„Живя, труди́ се всеотдайно/ обичаше ни от душа/ затова и
мъката ни е безкрайна. / Прекланяме пред теб глава. ”
Очевидната прилика между този почти инвариантен некроложен текст с интензивно особено в последните двадесет
години приложение и Омуртаговия надпис ние бихме си позволили да интерпретираме като резултат от действието на онзи
мисловен механизъм, посредством който речеви конструкции,
осмислящи екзистенцията, се паремиологизират устойчиво.
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Даже, христоматийно тиражирани, каквато всъщност е съдбата на лапидарния Омуртагов надпис, те се оказват трайно положени в архетипния фундамент на етническата мисловност. В
текстовете на некролозите, впрочем, разположени в задължителния пространствено-темпорален порядък на миналото-настоящето-бъдещето, можем да срещнем устойчиви митологеми на анимизацията и цикличността: душата-птица; вечния
огън; колелото, книгата или реката на съдбата/живота/времето; онази с косата (и въобще – персонифицирания амбивалентен женски образ на смъртта Анима/Майка, която пък
единствена страда…): „Ако никога не се завърне,/ не казвайте, тя умря…/ Просто в птица се превърна/ и в безкрая отлетя”; „Колелото на съдбата се върти/ и пред нищо не се спира.
/ Гони, поглъща човешки души. / То се знае-всеки умира!”;
Не е важно що си вършил по земята,/ там, горе, всеки сам ще
отговаря. / Накрая идва онази, черната, с косата/ и страницата просто се затваря. ”
Човек трудно може да си представи по-буквално изказване, максимално елиптично, констативно-изобразително, в което
яснотата на „философските” прозрения (безпощадно издържани в съмнителен тонизъм или направо – във верлибр) се заражда и възвръща в хабитуса: „Времето минава-/ ден след ден,/ година след година,/ но мъката за нас е все по-голяма,/ защото,
майко, теб те няма!”; „Не се прощавам с теб, не се прощавам/
до мене ще останеш мълчалив/ и земния ни път, макар и да е
кратък/ ще те опази хубав, мой единствен, жив. / Не се прощавам с теб. ”; „Измина дълъг път/ Не беше лесен, / но днес
със право ний ще заявим,/ Че беше смислен, добър и човечен,/
Много си ни дала!/ Ще го помним завинаги!”; „И все не вярвахме, че теб те няма,/ И все протягахме към теб ръце,/ И молим
се напразно на съдбата/ Да върне туй, което ни отне!”.
И именно поради това постоянно „възвръщане” на словото – на което ужасно много „му се иска” да бъде поезия, а все
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не е дотам – в хабитуса възниква основателният въпрос кому е
нужно да се лиризира този тип изказване? То безспорно притежава ритуално-магичен и терапевтичен характер, но може би
именно стихово-строфичната и римна организация му придава
онзи сакрален ореол, според който само изкуството надмогва
смъртта. Словото е всесъжение, подобно на запалената свещ,
а възпоменателният текст (ектения в догматичната жанрова
система) притежава мистична функция – то измолва прошка,
помилване, вечен живот. Живите се молят за мъртвите и за
себе си – римизираното и ритмизираното слово е наречие на
боговете, то е извънредно и извънмерно слово. Произнесено
по конкретен повод (смъртта на „лирическия” обект), то трябва да бъде „конкретно”, „оригинално” – въпреки, че практиката
борави в това поле на словесността повече от всякога с шаблона, тя рядко се обръща към адекватни литературни образцицитати. Рядко, но не невъзможно, е да се срещнат цитати от
Гьоте, Байрон, Далчев и пр. върху некролози-възпоменания –
очевидно е обаче, че това не е предпочитаното слово, напротив,
другото – лишено от литературния авторитет, от читателското
пред-знание, симулиращо спонтанност, персонална адресираност – авторство принадлежи на „некроложното” слово.
В некроложните текстове лесно се разпознава радикалният изказ, нравоучителният патос, полемичната жар (спрямо имплицитния адресат, ясно е, че това не е „лирическият”
обект), мотивирани може би от феномена, наречен „траур”
(една не-обикновена любовна раздяла), това, по думите на
Фройд, потиква Аза да се откаже от обекта, заявявайки (му), че
той е мъртъв и дава на Аза превъзходството, че е останал жив.
Подобно на влюбения, и скърбящият преживява делириумно
загубата като „изгнание на въображението”, „с тъга се вижда
изгонен от своето Въображаемо”.46:
46
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“Ти си учен, доктор и министър,/ професор, дипломат,
археолог…/ Мементо мори! В нашия регистър/ си обикновен
черно-бял некролог!” – в началото бе словото, в края отново
е То, човек е нищо повече от смъртно-слово, черно-бял образ,
вещ. „Днес с гордост и чест заявяваш,/ че светът около теб
върти се,/ а утре във вестника се появяваш на некролог. /
Почакай, спри се!”; „До вчера властно въртеше съдбите/ на
цял куп твои плахи подчинени. / Днес до теб кротко лежат
венците/ и плачат близките, от скръб сломени. ” Тези текстове интерпретират въображаемата, невъзможна, но дидактически желана ситуация – живият трябва да оцени божествения
дар на живота и да помни, че времето му на тази земя е преброено, както за добрите, така и за лошите дела. Опоетизирането на този тип страдание е твърде близко на бартовския
тип любовно страдание, но контекстът предразполага развихряне на въображението в плана на гротесковата образност,
на анекдотичния дискурс, потвърден например от популярния
анекдот за това как се чете сутрешен вестник: отваряш първо
средата, ако не разпознаеш името и портрета си сред некролозите – значи си жив, после отваряш последната страница – ако
реагираш физиологически адекватно на голите момичета, значи си и здрав, едва тогава – започвай да четеш отначало. Или
– друг анекдот, макар и не „масмедиен”: две възрастни жени
коментират факта, че не са срещали техен връстник отдавна
с репликата „сигурно е започнал работа в енерго-то – видях
му портрета на един електрически стълб. ” Ако темата за некроложната поезия е интересна и необследвана, то още по-любопитна от етноложки, жанроложки и културологичен аспект
е темата за битието на некролога в българската, балканската
и европейската културна традиция. Защото е установено, че
традицията да се огласяват – медиатизират фактите около
смъртта и погребенията на политици, обществени фигури, а
по-късно – и на обикновени хора – в медиите датира, стабили132

зирана като културен хабитус от края на ХІХ – началото на ХХ
век – едновременно и в българската и европейската културна
ситуация. (виж Васева 2008:75) Т. е., некрологът в различните
му стилистични варианти се налага като медиен, по-точно като
прес-жанр. И още – любопитна е появата и налагането на темата „некролог” във фолклорната смехова традиция – във вицове и анекдоти. Както се вижда, границата между трагичното и
комичното, печалното и смешното е твърде размита, впрочем,
също както между високата и маргиналната поетическа култура, между „литературните” и „нелитературните” жанрове.
Изисканото литературоведско съзнание помни подобни
образци на словесността – например епитафиите, намерили
място в Пенчо Славейковата антология „На Острова на Блажените”. Очевидно „жрецът-воин” на модерната българска литература и култура, обсебен от месианистичната идея за „високото” изкуство, живее със съзнанието за значимостта и на
периферния лирически езиков пласт.
Нерядко жанрът некролог обръща поглед към песенната
словесна традиция и борави с оксиморонната, апофтегматична стилистика на градската песен: „Има сладка болка казваше
ми ти,/ но сладката болка е горчива за мен. / Отнесе далеч
красивите мечти,/ запали вечен огън в душата да гори. ”
Гласът е изгубен, а това означава, че се разпада целият образ
(също както в състоянието на влюбеност), потъва в царството
на сенките. Живият и мъртвият си разменят местата – вечният огън на Ада (на словото-спомен) е предназначен за живите. Подобно песенно-шлагерно звучене предлага и следващият пример, в който прозира (очевидно несъзнателно търсено)
цитатното литературно слово (на Яворов и Далчев): „Времето
без теб замря във своя ход/ не чувствам импулсивния му ритъм,/ слънцето потъна в черен свод/ часовника не искам да
попитам. / Секундите са тъжни часове,/ минутите – в години
променени,/ а часовете – дълги векове,/ защото вече няма те
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до мене. / Невиждащ в ледената самота/ към спомените само
ще ме връщаш,/ ще протягам изтръпнала към теб ръка,/ но
никога оттам ти няма да се върнеш. / НЕ ИСКАМ ДА СИ
ТАМ…”

Стихотворения, писани „по повод”
Когато става дума за римуваните и ритмизирани поздравителни текстове – т. нар. стихотворения по повод (с твърде
съмнителна, впрочем, стихова и жанрова организация) – посланието е насочено към естествения „лирически” обект-адресат. Той е единичен, за разлика от множествеността на всички
останали образи на адресата, за които стана дума дотук – от
песните, авторската лирика и некролозите – впрочем, техните
стихотворни текстове също са писани по повод. (А всички те
– са „израз на обществената експресия на средата” и момента
– си позволяваме да перифразираме Ян Мацйевски и да диалогизираме с проникновените наблюдения на Лидия Михова). И,
като че ли, критерият конкретност/обобщителност на адреса е
единственият диференциален белег, въз основа на който биват
различавани основните форми на периферната стихова култура защото метонимичният изобразителен принцип, дескприпцията на „художествената действителност”, разположена отново и задължително между миналото, настоящето и бъдещето, употребата на паралелистичните похвати (терацио компарационис, апофтегматичността, контрастите и пр.) снабдяват
този тип текстове с ореола на втори, периферен, безόбразен,
менотимичен поетически дискурс.
Ако на римно-ритмизираното слово в некролозите се
вменява сакрална функция (това наречие, бидейки божествено, ще бъде чуто), в поздравленията и пожеланията (късметите) ритъма и метриката, както и пределно елементаризираните
римни съзвучия имат по-скоро мнемонична, игрова (нерядко
самоцелна), хедонистична функция: „Очаква те радост без134

крайно голяма / Супер екскурзия в Европа за двама / И не
забравяй, че трябва от чужбина / Подаръци за всички от
сърце да има. “; „Ще получиш любовен световъртеж / И дорде се усетиш ще вдигнеш годеж / Страхотни танци и голям
купон се очертава / Бира приготви, и то за компания голяма” ; „Тази Коледа реши, теб с награда да дари. / Получаваш
бевъзмездно нещо ново и модерно / Ще ни возиш ли кажи /
В колата нова с две врати „; „Година те чака красива, съдбовна / Ще бъдеш пленен от магия любовна / Щастие радости и
много смях / Ще те следват и то в крак. “; „Коледата нов успех
ти прати / В бизнеса постигаш завидни резултати / И няма
дъжд, и няма сняг / Пари печелиш като на майтап”.
Има обаче творби (ще цитираме само един, но емблематичен пример), които плътно съобразяват своята реторика поскоро с епическото, отколкото с лирическото изказване – то е
описателно-разказно, добило очертанията на характерологическия етюд, на публицистичния фийчър, на „документа” от
родовата история. Какъв е героят на това лирическо (твърде
насилено лирическо, впрочем) „изложение”, което жанрово
бихме определили като одичен фийчър (на 50-годишен мъж,
очевидно с многобройна фамилия с патриархални порядки,
работещ в индустрията и газовия бизнес?). А пожеланията
остават в аванс, между редовете, подразбиращи се…: „Мило
братле,/ без теб за къде сме, човече,/ купонджия и първи
чаровник сред нас,/ в стихията своя от сутрин до вечер – /
не ти се опират ни ток, ни парно, ни газ!/ Зад волана с движения ловки/ показваш, че си майстор-шофьор,/ всички
роднини с нежност, с усмивки/ обединяваш ни в силен отбор. / Изброеното съвсем не е всичко, да знайте,/ той крие
още таланти и чар-/ майстор на домашни питиета, дето ще
познайте/ като сякаш са от Бога дар!/ Съпругата му верен
е помощник-/ съмишленик във всяко дело,/ всеотдайна в
бели дни и черни нощи,/ но той на петдесет е пак начело!”
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Постигнатата натуралност в изображението (а тя е впечатляваща) е за сметка на метафоричната образност и това е запазената марка на паралелния лирически дискурс. А относно това
дали е „периферен” от гледна точка на рецептивната прагматика на тази култура, авторите на настоящия текст вече са не
са съвсем сигурни.

Стихотворната психотичност
Когато в „Основни чърти на днешната ни литература”
Боян Пенев вменява като почти априорно качество на българската литература реализма, разбиран като „натуралност”
на изображението, той едва ли подозира, че психологията на
личността ще обяви непреодолимата инертна фиксация на
съзнанието върху предметите от видимия свят за болестно
нарушение на операционалната страна на мисленето, наречено снижаване на обобщителното равнище. Съдържанието на
нозологическата единица се състои в това, че в съжденията на
болните доминират непосредствените представи за предметите и явленията от конкретните, първичните връзки между
които те не са в състояние да се абстрахират. В практиката на
психиатричното изследване ограничеността на асоциативния
диапазон се установява чрез задачи за класификация или чрез
тълкуване на смислови преноси – обикновено паремийни конструкции или метафори. Пациенти с ниско равнище на обобщителното мислене, например, съпровождат коментара си на
метафората „желязна ръка” с бурно несъгласие, като отричат
нейната логическа хипотеза: „Желязна ръка не съществува.
Дори да става дума за протеза, протезите са дървени. ” Подобна
е тълкувателската оценка и на метафори от същия тип – „златна” (руса) коса и пр. Разбирането на паремийни конструкции
също е затруднено, тъй като пациентите не са в състояние да
извлекат принципната валидност на логическата конструкция,
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овъншнена в предметната конкретност на пословицата, поговорката, клишето.
Интересни биха били хипотетичните прочити на „Разградската тазгодишна зима” (Н. Икономов) или на претенциозното краегранесие „България каква е” на П. Оджаков – ако
бъдат направени от именити патопсихолози като Ж. Пиаже, А.
Валон, Е. Блойлер, Л. Виготски, Б. В. Зейгарник, С. Л. Рубинщейн, Н Шипковенски и др.:
“Българская наша земля/ Ъгъл плодоносън е тя:/ Лъгови, дубрави, поля,/ Гори, планини, долини/ Агънца добитък красят;/ Рало и плуг ниви орът,/ И всякакви билки цьвтят;/ Яко добре ся негува/ Каква годя рожба плодна/ Абълки,
вошки всякакви;/ Копаят ся поля градини,/ Въдят ся буби и
риби,/ А пък там в градови и села/ Е наука, търговщина. ”
Ако за разлика от Виготски, останалите изредени познавачи на душата не са образовани филолози (както всъщност и
не са), четейки следните стихове, ще констатират национална
пандемия от психотични травми (БЪЛГАРИЯ КАКВА Е(?!)),
тъй като едва ли ще се досетят да потърсят теоретична опора в
спасителната в подобни случаи гъвкаво пригодна формула на
Г. Гачев, известна като ускорено развитие на културата. Защото подобна на Оджаковата лирическа инвенция възкръсва (със
страшна сила при това!) и нова – в поетическите търсения на
третата възраст от началото на ХХІ век:
“Ние сме хора от третата възраст на село. / Много от нас
се завърнаха тук от града…/…/ В двора за малко животни
се грижим/ Домати, краставици, пипер в лехите садим,/ (че
тревожно и ние пенсийка скромна броим). / Пеш към бостаните често се движим,/ Кръвното някак дано понижим!/
С обич внуци през ваканция гледаме,/ С радост срещаме големите вече деца. / И надежда, че няма да бъдем в старини
изоставени,/ Винаги топли наште сърца. / Намираме време и
за сериали различни,/ Гледаме „Дързост и красота”,/ Но раз137

кошът и техните моменти красиви,/ За нас си остават само
мечта. ” (Б. Д. П.)47
В поетическото въображение пък на друг участник в конкурса – поетесата Р. Т. – цикличният ход на времето, разположен между четирите годишни сезона изглежда така:
“В огромна мъка потопена,/ Стоя затворена пак сама. /
На черен петък родена,/ Оплаквам тежката си съдба…”
“Гълъбе мой, кацнеш ли на моя прозорец/ Трепва всяка струна на моята душа,/ В очакване на нещо приятно да се
случи,/ Да се реши проблем, сбъдне съкровена мечта. /…/с
очички светещи да ме погледнеш/ и пожелаеш :”Добър и успешен ден”…”
“Самотна чайка съм край морето,/ самичка сред морските вълни. / Замислена, тъй както майка за детето,/ Чертае
бъдещето му без да спи. / А мойто бъдеще е толкова неясно,/
Преминала през страдания и болки. / На плажа е топло и
прекрасно,/ Станах вече страстна богомолка. / Ще я търся,
ще дойде тя при мен,/ Обичта, която толкова ми липсва. /
Ще използвам всеки миг и ден,/ Да съм самичка взе да ми
писва…”
“Не си отивай!/ Спомни си незабравимите ни срещи,/
Как ядяхме сладко дини на бостана. / Устните ни още са горещи,/ Жар от целувки по тях не остана…”
“Щастлива, спокойна е нашата душа,/ Знаем, че като
дойде златна есен,/ Ще приготвим туршии, зимнина,/ Зимата ще посрещнем с песен…” (РТ)
Виж сб. „Листопад на спомена”, цит, съч. Освен това в настоящата книга публикуваме и ръкописни произведения от конкурси за
пенсионерска поезия, както виждаме, толкова чувствителна към поводите на средата и момента. В този план Л. Михова класифицира тематични доминанти във възрожденската песнопойна традиция, които
„намират” своите късни жанрови корелати: „рекламна поезия, сезонна
поезия, новогодишна поезия…”. (Михова, 2001:28).
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Екзистенциалната драма на лирическата героиня (очевидно притежаваща и клинични измерения) намира отново
отдушник в твърде колебливата силаботоника на иначе класическия четиристишник:
“Очаквах да срещна доброта,/ Разбиране и човещина
голяма. / Остана си само една мечта,/ Щом в лекарите ги няма.
/ Помагат ми лечители и билки, („Не помагат билки и магии” –
би казала Багряна…)/ Божията вяра, здравословна храна. /
Мразя хората в бели престилки,/ С изключение на един лекар
досега. / Само преди да издъхна,/ Ме сграбчи силно и разбра.
/ От гроба бързо ме измъкна,/ Море от сълзите ми събра. / Колегите му нямат желание,/ Да помагат на хора в беда. / Къде е
хипократовото заклинание,/ За болен съм готов да умра?…”
“Три години не излизаш от паметта ми,/ Три години
докторе се явяваш в съня ми. / Разхождам се, пленена от
природата красива,/ Не мога да повярвам, че съм жива. …”
“Защо? Защо? Въпроси много без край,/ Съдбата жестока тъй бе решила. / Връзката ни е без бъдеще, перспектива,/ Като повяхнало цвете, без да се полива. /…/ Макар далеч
от мен, няма да те забравя,/ От пожълтяла снимка ще гледам
твоите очи. / С разтреперани ръце ще чета тези редове,/ Любовта към теб, мили, няма да умре!…”
Друг участник в същия конкурс – Р. Х. С. – се опитва да
изгради високия романтически образ на родината, хипертрофично прагматизирайки и без друго утилитарните функции на
една нейна географски значима реалия: „Обичам морският ти
бряг/ лечител на стар и млад. ” Още по-обезпокоителен изглежда опитът на същия автор да извае образа на любимата си
(непародиен!), наречена „Жената в бяло” чрез следната модификация на психологическия паралелизъм, която ще си позволим да наречем психологично-утилитарен паралелизъм:
“Жена красива, недостижима,/ Жена в снежнобяло. /
Пералня тя не знае,/ За химическо чистене хич нехае. / Има
си ръце чудесни/ И то много свестни…”
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За друг участник в конкурса – С. С. – вероятно бихме
помислили, ако разбира се, имаме достатъчно психографски
основания за това, че функционално е модифицирал смятаната като представителна за акмеистичния вещизъм от В. М.
Жирмунский в „Преодолевшие символизм” Блоковска формула: „Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. ”, изреждайки по-зловещо
дори от акмеиста Г. Иванов, епигонски версифициращ – „Стаканник. Сахарница. Блюдце. ”, обема на образа „квартира тъй
желана”: „Квартира тъй желана/ с парно, телевизор/ бюфет,
клозет и вана…”
След като Т. Д. (за жалост ще разкрием нейните професионални занимания, тъй като те имат отношение към същността на коментирания проблем), медицинска сестра, чрез
вдъхновен акростих възпява „Аспирина”, „Бускулизина”, „Валериана”, „Йохинбина”, „Катаклизмите”, „Любовта” и „Клизмите”, трайно насочва своя одически патос и към „Консерванта”.
Стиховата памет на елегическия дистих е подложена на очевидна и необратима тематична деструкция:
Припев: „Консервант, консервант,/ Колко нужен си ми
ти,/ Консервант, консервант,/ Днес си тъй необходим. / Плодове и зеленчуци,/ Продукти безброй,/ Всеки консервираше/ И в мазе складираше. / Днес мазето опустя,/ Хладилника
обедня/ Портмонето голо зее,/ А стомахът сълзи лее. ” След
натрапчивото 4-кратно одическо повторение на „припев”-а,
ние разбираме, че в неделимо синкретично цяло поетесата обединява мелос, речитатив и битов репортаж.
В друго, не по-малко вдъхновено посвещение на любимата, цитираният вече автор С. С. (отново от конкурса „Листопад
на спомените”), току що изградил в първата си строфа: „Радост
моя, мъко моя,/ свидна, ненагледна. / Мъко моя, радост моя,/
първа и последна. ” образа на посветен познавач на естрадата
от близкото минало (певеца Петър Чернев), разколебава очакването ни, че ще продължи да надгражда салонни очертания
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върху тази заявка. Възприемателят се оказва раздвоен между
указанията на автора да сътвори образа на любимата едновременно като суров и нежен и собственото си изкушение да потърси в неговата двоичност (вулгарно-) еротична конотация:
„Ти бе нежна, дяволита,/ С душа от коприна,/ Но бе остра
като сабя,/ Сабя дамаскиня. / И работна и честотна – / Мека
и корава…/ Не веднъж душа ми потна/ Слага на жарава…”
Ботевско-яворовската диалектичност (единство на противоположностите, както някога ни учеха), иначе способна
да ни снабди с респектираща литературоведска сериозност, в
този текст представлява само благодатна почва, върху която
виреят диви съестни култури и паремийни езикови знаци: „Ти
бе огън! Бог и дявол!/ Бъзе и коприва…”, за да поантира в реторическия въпрос, задал трагедийната екзистенциална реалност, в която възкръсва споменът за покойната съпруга: „Ах,
защо те няма вече,/ Защо не си жива?”
Със своя текст „Жена ухание” И. Й. (отново участник
в конкурса) ни връща към позабравената, но очевидно жива
още традиция на политическата (в случая – предизборна) поезия, към лозунга и манифеста. Пред репортажната дескрипция
на този образец – в задъхан анжамбманен верлибр – лиризираният публицистичен патос на Чинтулов, Стамболов и Ботев
изглежда пигмейски незначителен:
“Певица мила, ти огън си, ти/ Пламък си – с твоя силен
дух, пей,/ Пей и бъди сега с нас и кмета/ На гр. Варна Кирил
Йорданов. Връчи/ Му сили да продължи да бъде първият/
Мъж в Варна и на 28 октомври неделя/ С №58 (номерът на
бюлетината – бел. наша) да е винаги с нас. / Той има душа блага, и чисто сърце/ Като сълзите. Със лека ръка затопля/ Всекиму по своему нещастен. Зорко/ Бди над всичко що беше
преди и сега. / Той казва:/ Сложихме началото и продължаваме/ Зная пътя нагоре!/ Пей Лили, пей. ”
Особено подходящи за този тематичен лирически контекст е верлибрът, но също и отчетливо-недвусмислената ма141

жорност на хореичния ритъм, в задъхани анжамбмани и смели
съставни рими – както е в следната ода за Бойко Борисов:
„Туй, което Бойко прави/ не на всекиму се нрави:/мутрите не го обичат/ да го гръмнат се заричат. Корумпирани
велможи/ искат в гроба да го сложат,/ че е страшен тоз мъжага/ и на „хляба” им посяга. /…/Педофили и убийци,/ трафиканти с наркотици/ съюзяват се в борбата/ на Борисов за
главата. / Но народът ни го тачи,/ че на Злото той палач е. / За
децата, не за слава/ той заплатата си дава. ” (НД)
За разлика от трудностите, които болни с нарушение на
операционалната страна на мисленето чувстват при изграждане на обобщителни съждения, за тях по-лесна и постижима –
както самата Б. В. Зейгарник48 твърди – е задачата да установяват събитийна последователност. Хроникалното повествуване,
разбира се, е невъзможно без активна предикация. Самата Зейгарник, разбира се, трудно би могла да се съгласи официално
с гещалт-психологическата теза за съществуването на подсъзнателни речеви стереотипи, влизащи в очевидна доктринална
полемика с априорното теоретично предубеждение на съветската психологическа школа, че речта се формира чрез личния
жизнен опит. В този смисъл недоговорено от нея остава извършеното от Е. Блойлер49 противопоставяне между логическо и
аутистично мислене, както и убеждението му, че мисленето на
аутистите се управлява от стремежите, въжделенията и афектите и не се съобразява с рационалната логика, продиктувана от
т. нар. действителност. Доколкото обаче обсъжданият от нас
въпрос е литературоведски, редно е да се съсредоточим върху
ненакърнимата предлогическа склонност на човек да описва
света хроникално, да вижда събитията в тяхната естествена последователност, като атрибутира субекта чрез предикат, т. е. да
48
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оперира мисловно в рамките на неизбежния охранител на синтактичния смисъл, наречен предикативна синтагма. В продуктивното съчетание между класификационни задачи и задачи
за установяване на събитийната последователност успешно се
примиряват двете главни характеристики на слабия или болен
разсъдък, провокирали А. А. Токарски да напише своята статия
„За глупостта”. 50 В нея, покрай конкретния патопсихологически
проблем за отклоненията в операционалната страна на мисленето, той преразказва накратко и приказката за глупака, когото
набили заради това, че се смеел по време на пожар. След като
му внушили по такъв радикален начин, че огънят трябва да се
залива с вода, той, след известно време станал свидетел на огън,
на който чревоугодници печали прасе. Глупакът, в резултат на
придобитото знание, че огънят трябва да се гаси, осуетил предстоящата трапеза, с което, естествено си спечелил втори бой.
Ако придобиването на частни знания чрез личен опит
примитивното съзнание трудно може да подложи на обобщителна процедура, за да си изгради система от ориентационни
принципи за действие при аналогични обстоятелства, и което
е още по-важно, няма специални жанрови форми, които задължително и априорно се обозначават като обобщителни, това не
означава, че примитивният разсъдък не извлича поука – той
просто извлича „странна” поука. Странна поука, основана на
също толкова странни наблюдения върху собствените реакции, въображение, памет, възможности за метафоризиране,
плод при това на невинаги „примитивен” дементен разсъдък.
Понякога автори на подобни творения са филологически или
въобще хуманитарно образовани млади хора, както в случая:
Мисълта от мен се стича / и в душевната канавка на
живота се оттича. / Вятърът знае всички тайни, / Които моА. А. Токарский. О глупости. В: Вопросы философии и психологии, кн. 35, М., 1986.
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зъкът крие,/ А кръвта ми бреговете им къдрави мие. / Бягащ
след себе си / Тръгвам след него,/ Пред теб коленича/ И признавам, че те обичам. („Любов” – Т. Г.)
Експлоатацията на твърде старата, впрочем, вулгарноматериалистическа хуморално-соматична антропологична теория (Пиер де ла Примоде – „За кръвта и другите телесни сокове (хумори)”, излязла в Париж около 1577 г.) – според която тук
мисълта буквално се стича и оттича в канавката на живота -,
основана върху елементарния паралелизъм: вятърът/мозъкът;
кръвта-река/ мозъчните брегове – забележете, добре накъдрени, самомнителен белег на значим интелектуален потенциал! –
е последвана от сложната до шизофреничност синтактична
конструкция, която разтроява лирическия субект и не му дава
и минимален интелектуален или поне клиничен шанс: Бягащ
след себе си / Тръгвам след него,/ Пред теб коленича/ И признавам, че те обичам. (?!) Любовният триъгълник – аз-той-ти
– се разроява („бягащ след себе си”!) в един, без това да е особено обезпокоително, твърде неясен сексуален „квадривиум” (в
който се оказва, май, и четиримата, пардон, тримата са „Той”?!).
И още един симптоматичен пример:
Зимата загледа ме с белия си взор,/ а аз се свих в свойта
молекула. / Зимата предлага на живота само мор,/ Сестра на
бялата акула. / Дърветата задраскваха небето,/ а птиците линиите следяха / и вече знам замръзна в мен морето. / Последните надежди в мен умряха. / От небето капе пак олово/ и
гори дървесните черти,/ очите пак не виждат нищо ново,/лудостта на косъм се крепи/ Зимата загледа мен и се усмихна,/
Погали моите крака. / Гарван с грак отнейде долетя,/ Обви
ме черна тишина. („Зимна приказка” – Т. Г.) И още:
„Без теб денят ми мразовит бе,/ без тебе плачеха въбите,/ а с теб и гарванът запя. / Какво направи ти с мен сега,/
какво – дори и не разбрах. / в едно съм сигурна,/ ти бе този,
който ме сътвори,/ а сега си този, който ме порази!” (ДГ)
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Винаги има един гарван, който „запява” (в полифоничен,
хармонично-мелодичен или додекафоничен стой) – и това е
неотменният анимизиран атрибут на зимата в нейния поетически престижен български вариант. Ако зимата ще пее своята песен, гарван ще ѝ приглася – естествено. Ако това ще е
стихотворение за любовна раздяла или интелектуалско страдание – трябва да е зима, трябва да е зловещ краят на любовта,
а интерпретацията ѝ да е съвсем в духа на късния романтизъм
и възрожденските драматични силабически контрасти.
Очевидно не е от значение дали ще става дума за конкурс
за пенсионерска поезия или академичен курс по Творческо
писане в университета. Резултатите са сходни и предоставените примери са само едно от безбройните доказателства, че
в литературата нищо не изчезва, нито се създава тепърва, че
„динековският” модел за прехождането „от-към” е несъстоятелен, че всъщност, това което наричаме „литературен процес”
е плод на постоянни напрежения между дискурси и анти-дискурси, едно непрестанно еклектично „роене” на поетически
почерци и традиции. Тук, в „Зимна приказка” те са Далчевско-Вапцаровско-Ал. Геровски (вече въведохме за Ботевският
гарван, който задължително присъства в атрибутивния пласт
на зимата и програква във всеки втори студентски поетически опит), а нерядко в стиховите фрази проблясват и успешни
попадения (всред невинаги случващите се метроритмически,
римни и фигурни съответствия от типа на сложната фонична
конфигурация: „крака-долетя-тишина”?!). Така или иначе – и
тези наблюдения съвършено се аргументират на базата именно
на студентски, а не на пенсионерски поетически опити – с риск
да бъдем обвинени в ейджизъм – а именно: днешната поетическа практика оперира едновременно с множество взаимно изключващи се – от архаични до постмодерни културни пластове; тя живее в естетически напластена културна среда, в която
понякога се оказва твърде трудно, дори невъзможно да бъдат
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дефинирани въобще понятията парапоезия, елитаризъм, модерна поезия, постмодерна поезия, стихотворна психотичност,
графомания. Затова до рап-поезия от типа на:
Животът ни е пълен със всякаква/ мизерия/ Говорим си
за криза, изпадаме в/ истерия/ Зад тебе гледа мрака,пред тебе
е / съдба/ Опитваш да живееш в тая / тъмнота. / Сърцето ти се
свива,не виждаш и/ спасение/ Опитваш да решиш,разяжда
те/ съмнение/ И всичко най-добро,което си / видял/ Опира
до пържолата,която си / изял… (АК)
– се появяват прециозно-маниерни „албумни” шлагери
в духа на „ален мак самотен нейде…”, „еделвайс цъфти усамотен…” или Пенчославейковите „Момини сълзи”:
Сред снеговете на Пирина/ самотен еделвайс цъфти/
той кимна с поглед мил към мене/ и тихо, жално ми шепти:/ „Защо творецо ме създаде/ най–хубавото на света,/ да
си цъфтя аз тук самотно/далеч сред тази планина?/ Защо не
съм синчец в полето/ девойка във венец да ме сплете/ и на
любимия с целувка/ в лунна нощ да ме даде?/ Защо не съм
столистна роза/ в градинка малка да раста/ и всяка сутрин
да целувам/ стопанка млада по уста?/ А само рядко алпиниста/ при мен катери се с въже/ между скалите той ме търси/
и с тиха радост ме бере. / С любов планинска той ме дава/ на
свойта мила от града/ и аз целувка получавам/ по нежните
си листица. (Г. Г.)
Най-често срещани обаче са сърцераздирателните интимни мотиви в духа на Надсон и Козлов (автори, стопроцентово
непознати на днешния млад неволник на строфите и римите),
разбирай – на албумната и песнопойната (и некроложната) поетическа традиция:
Ако аз без теб остана,/ няма да съм повече човек,/ ще
бъда труп с дълбока рана/ и за нея ти не ще намериш лек!/
Ще дойдеш, но ще бъде късно,/ аз ще съм в гроб студен,/ ще
докосваш букви вместо устни,/ ще прегръщаш кръста вмес146

то мен! Сърцето ми на прах разби/ и отиде си далече ти,/ мечтите ми открадна, душата умъртви/ и радостта ми ти затри!
И още:
Любовта е жива рана/ или просто е измама!/ Може би
прозрачна,/ или прекалено мрачна!/Дни, месеци, години изминават,/ мислите за тебе не престават!/ Но какво ли правя
аз,/ плача всеки час!/ Ще остана аз така/ наранена без вина!/
Ще ме оставиш ли сега/ самотна и сама. (Б. Б.)
Да не пропуснем и шедьоврите, родени от медийно актуалната днес патриотическа взривна вълна на масовата ни
култура, упорито епигонстваща върху Вазов. Тя избуява в невръстното лирическо съзнание и, по думите на Пенчо Славейков, „замотала се в ума, тя пречи на мисленето”:
Един поет прие Балкана/ във своите недра с любов/
кръвта му буйна да запази/ със поглед нежен и суров. / И
днес след толкова години/ за Ботев споменът е жив/ и славата му е голяма,/ път земен – кратък, но красив. (Г. Т.)
Жив е и чутовният подвиг на опълченците:
Аз зная на Шипка за боя/ как нашите юнаци се били/
и там за свободата своя/ те турските орди сразили/ Камъни,
тела полетели/ надолу към гъстите орди/ до смърт опълченци се били/ те падали прави и горди. / Ний славим героите с
песни/ на Шипка паметник стърчи/ От век разпалени в битки нелесни/ и искрицата свети в наште очи. (А. К.)
Човек трудно може да се ориентира в оценката си за степента и нюансите на кича в тази поетическа вакханалия (безкрайно интересна и поучителна) на многобройни напластявания на тематизъм, стилове и тенденции, в които доминантата
звучи в три основни направления: поезия, това е да плачеш от
любов, да пееш за родното минало или да описваш битието си.
Един тотален „Мюзик Айдъл”, където всеки пее в различни жанрове, регистри и тоналности – от Франк Синатра до Лепа Брена
и Еминем. А стилистиката на песнопойките и албумната тради147

ция от началото на века удивително успешно и пристрастно се
мултиплицира в лирическото мислене (не бихме го определили
като „памет”, тъй като сме повече от убедени, че тази култура не
е позната на пишещите 19–20 годишни поетеси, при това, филологически изкушени), в образите и мотивите на лирика от „найново” време. Парапоезията цитира класиката („юнак с дълбока
на гърди рана”, „а хладен гроб сладка почивка”), парапоезията
цитира парапоезията, обживяла се вече като „класика” – в албума на възможния прадядо на днешната поетеса или начеващия
поет. Тази паралелна култура се възпроизвежда, самата тя, епигонска – създава следовници. Четейки я, оставаме с юнгианското подозрение, че цитатите следват архетипната траектория на
мисълта – в стереотипизирането ѝ в образи.
Тази поезия, която в нашата студия си позволяваме да
наречем именно „пара-”, а не „суб-”, и не „контра-” и пр., действително стои „около”, присъства паралелно, подържайки и рушейки канона и съществува със самочувствието, че „е”, а всъщност е „лъже-”. Отнасяме се към нея с противоречиви чувства
(за разлика от нейните собствени контрастно-драматични
„такива”), защото в нея огледално се проектират тенденции от
„старо(давно)” до най-ново време: това са вещната буквалност,
простотата на изказа (на „лекото писане”), високата глаголност и непосредственост на любовните послания – мелодраматично-сантиментални (на възрожденската поезия), отказът
от римите или предпочитанието към интересните, особените
рими (на модерността); метажестовата отнесеност на стиховете към съзнанието принадлежност спрямо поетическата традиция – пиша стихове, в които пиша стихове (на модерността
и постмодерността). Поредният пример в настоящия текст, без
да иска е събрал всички изброени характеристики на парапоезията в няколко стиха:
„Стоя с бурканче лютеница,/ със вилица и с резен хляб.
/ Разказвам им няколко вица -/ не са им смешни и мълчат.
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/ Мълча и аз – не ми е вкусно,/ в сълзи задавен, сам и тих,/
без вилица, но със присвити устни/ изваждам лист и пиша
стих:/ Една сълза отми стиха от листа,/ но аз ще го напиша
пак, дете:/ Любима, много, много ти ми липсваш/ и много,
много аз обичам теб.” (С. А. А.)
Концентрираната предикация при хроникалното повествуване или вещната прегледност-обяснителност на живота в неговата пълнота е извор и на неслучил се приживе
жизнен опит, въз основа на който бива изграждана системата
от ориентационни принципи. Подобни хипертрофично-наративни текстове със свръхвисока глаголна температура изглеждат преднамерено аутистични, тъй като представляват
инертна събитийна фиксация. Те не осмислят интензивната
поредица от събития, но самата събитийна поредица провокира друг тип аутизъм – аутизма на възприятието. Поуката
съществува, но пространството, в което се формира, е съзнанието на слушателя. Разграничаването на двете процедури
разказ и обобщение е една от очевидните културни проекции
на дефинираното през 1911 г. от Блойлер понятие dementia
prаecoх, но вече не с персонална, а с надперсонална стойност.
Даже ако си позволим да бъдем не особено предпазливи, бихме могли да продължим обобщението и да кажем, че ниският
тип менталност си изработва съответно културно поле, което,
например в песента „За тайната трагедия на Денка Тодорова
от с. Божурово, Кубратско с Никола Сираков, финансов бирник в село Юпер на 8 ноемврий 1944 г. ”, се изгражда тъкмо
от продуктивното съчетание на утилитаризираната конкретност и интензивната предикация на епическия „разказ”. Не е
без значение наблюдението, че в случая става дума именно за
епически разказ-песен, с исторически и психобиографически
дефинируем контекст, изпълнена от аед, предполагаща масова
публична рецепция, а не камерно-приглушена в обертонове
моно (психо)изповед:
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“…/ Любовта между двамата: / Бирника Колю Сиракова/ С Денка 33-годишната/ От Божурово Кубратско/ На Димитровден през нощта,/ Четиридесет четвърта год. / Която
вече се измина. / Този бай Колю Сиракова/ Роден в Ловеч
и завършил/ Средно образувание/ Изпратили го в Белгия/
Више търговско училище/ Като се върнал изучен/ Търговията започнал/ Дружно с баща си я карал/ И се наскоро
оженил/ Дълго време не минава/ Баща му засиромашава/ А
Колю се разболява/ И всичкото разпилява/…/” 51
Връщането към позабравените теоретически опити цели
да бъде внесен известен порядък в отношенията между проявите на рече-творчество и душевното здраве, а това по-скоро
би умножило броя на нерешимите дилеми, родени от проблематичните отношения между: метонимия/метафора, рационалност/ психотичност, лирика/епос и т. н. Нашата малка и
обозрима задача е да демонстрираме чрез самоочевидни примери как психотичните речеви прояви шестват свободно извън границите на местата, в които творците (не-)задължително пребивават в усмирителни ризи.
Лирическите сюжети и стилистика на този, непрестанно
възпроизводим корпус от цитирани текстове с допустимо различни тематични доминанти и финални решения – хепи енд,
изневяра и забрава, среща след години, гурбет, разбити мечти,
продадена любов, награда, наказание, преследване, спасение и пр.
се автоматизира и работи с безотказна надеждност в полето на
мислещата се като литературна словесност и в пространствата на масовата култура: на популярната песен (в огромна част
от жанровите и тематичните ѝ разновидности), на авторската
Правописът на текста е оригинален и се цитира според изданието: „О. Ф. Народна песнопойка „Червената армия” с най-нови трагични, патриотически, партизански и старонародни песни съставил
народния певец Иван Раднев от гр. Русе. Който свири и пее, зло не мисли!”, Печат Малджиев, Русе – VІІ. 1945.
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поезия (видяла или невидяла бял свят), на мелодрамата. Профанните и монотонни сюжети като че ли разказват една и съща
история, а едновременно светът се върти в шеметна скорост
и шизофренична пъстрота пред очите ни. Самолишила се от
собствен почерк в името на каузата да се приобщи към масовия
вкус, мелодрамата (и този тип култура въобще) постига и обратното – приобщава вкусовете към „себе си”. Тя е подчинена на
параноичния ритъм на събитията (които описва и които някога
са я вълнували?), тя е изцяло в обема и нестабилността на емоциите, на рязко сменящи се настроения. Подчинена на фаталности и случайности, тя се усеща като неистова. Едновременно
устремена към идилията, която е нейният идеал, тя всъщност е
живото отрицание на идиличната хармония и уталоженост на
страстите. Тя е суетна и агресивна. Страда от циклофрения и
деменция: забравяйки своя автор, мелодрамата разкрива желанието си за автофолклоризация и автомитологизация.
Природата на мелодрамата (в най-широкия жанрово-исторически план на понятието: литературната, театралната, медийната) е хипнотична и клиширана. Старата градска песен и
другите ѝ производни, които разглеждаме в настоящия текст, а
именно – албумната шлагерна поезия и съвременната (естрадна, чалга-) поезия се подчинява на ритъма на повторението – в
персеверационен унес. И въобще, оказва се, че парапоезията
като цяло се ориентира към онзи процес на автокомуникация, който Лотман обяснява като пренасяне на информация
в комуникационните системи: „Аз-Той” (пренасяне на т. нар.
константна информация) и „Аз-Аз” (където се извършва качествената трансформация, която води до преустройство
на самото „Аз” – казваш нещо, което знаеш, на себе си и ти
вече не си същият!). 52 Нещо като автосугестия, автотерапия
на болната душа (която „неизказано страда, сълзите си сдърЛотман, Ю. За двата модела на комуникация в системата на
културата. В: Култура и информация, С., 1992, с. 74.
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жа едва…”), посредством болезнени идентификации и повторение на чужди модели (по подобие на прословутия пример
на Лотман „Ана Каренина – това съм аз”). Мелодраматичното
съобщение не казва нищо ново – то повтаря до баналност вече
познати схеми. Двата „Аза” – Субектът и Възприемателят са
шизофренично раздвоени (а понякога и полово – защото едно
и също състояние може да се „изпее-изговори” като мъжко, но
и като женско: „за всичко си винов(-ен)на само ти/ за мойте
рухнали мечти/ затуй прости”; „плачи, о, бедно сърце/…/ че на
света няма други(-а)/ като твоите черни очи/ като твоите руси
коси. ” и пр.). Неистово се търси състраданието и съучастието
на този втори „Аз” (Възприемателят), който всъщност е първи
„Аз” (Субектът – производител на информацията и прототип
на действащия Герой, но всъщност и Читателят, Слушателят,
който вдъхва живот на текста и жанра). В мелодрамата обикновеният човек има неповторимия шанс да се превърне в Герой. Всъщност, кодът на мелодрамата като текст се разчита в
нейната повторителност, хипертрофичност и идентификация
(спрямо нечий друг свят). Радикализмът на изразните средства
рефлектира и върху рецептивните практики – разчита се на
тоталното възприемане и изстласкване, без остатък. На това се
дължи и особената популярност на това изкуство, което борави със стиловите похвати на мелодрамата – песните, авторската
поезия и прагматичните словесни практики (т. нар. „стихотворения по повод”) и никой не остава безразличен пред него. Това
изкуство провокира яростните си привърженици не по-слабо
от яростните си отрицатели. Провокира и изследователите, които търсят дори в най-незначителното „трепване-отклонение”
от клишето вече и контурите на някакъв друг жанр.
Пред очите ни е свят, който условно обозначаваме като
„паралитература”. Той е изпълнен с преекспониран „евтин”
драматизъм, полярност на чувствата, преднамерена експликация на личната (задължително – любовна) драматична история (която подменя другите важни въпроси на екзистенцията),
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гротесково-мелодраматичен свят, който някак еклектично се
вмества в представите за култура на постмодерния човек. Това
е свят на априори неслучила се модерност, не на криза, а на
липса на индивидуация (свят на неоткритата личност), в който
словосъчетанието „постмодерен българин” звучи като оксиморон. Това е един, премного закъснял възрожденски културен
модел, който се експлоатира успешно, подхранван, навярно, от
определени непреодолени социални обстоятелства: моделът
„многострадална Геновева” – постоянно раз-и-съ-членяван,
употребяван, де-и-конструиран (любов – разлъка – вероломна
подлост – лъжа – мнима изневяра – наказание –страдание – бягство – освобождение – узнаване – намиране – събиране – хепи
енд). В него, както видяхме, се намесват и рецидивите на някои
психически девиации, а нагласата към повествуване в лириката е процес, не на последно място, обвързан и с отклонения
от психическото здраве. Дори творческият импулс в речевото
поведение на болни с манийна възбудимост на мисленето, както и на циклофреници53, чието мислене болестно „надмогва”
характерните за всички нас прагматически обвързаности със
света, снема в съвършено оголен вид самоценността и самодостатъчността на креативния порив. Някои от техните
речеви прояви, белязани с натрапливо непреодолимата склонност към образуване на асоциации по съзвучие, т. е. – говорене в римувана реч54, което всъщност означава и метризиране
на речта, трудно бихме могли да обявим за резултат от действието на рационална мотивация. Т. е., остранностяването на
речта, един от най-осезаемите способи за което е нейното метризиране или нейното евфонично аранжиране, не винаги и
не задължително е разумно да бъде вменявано като творчески

191.

53

Н. Шипковенски. Основи на психопатологията, С., 1954, с. 258;

54

Пак там, с. 191.
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избор на активно действащата културна традиция. Дори хора,
чието съзнание отчита „управленските“ указания на употребителната традиция, дори хора, професионално обвързани с
изучаването на тази традиция, в състояние на емотивен афект,
а нерядко – и по други причини, проявяват склонност към възпроизвеждане на конструктивни форми (жанрови, сюжетни и
пр. хомеостати с разпознаваем адрес масовата култура), които
в друг случай съвършено хладнокръвно биха лишили от естетическа ценност.
“Ниският”, естетически непопулярен ореол на масовата
култура в текстово-интонационен аспект е провокиран, може
би, от генезиса на самото явление „масова култура”. Нейни същностна характеристика е, например, задължителната техническа възпроизводимост (В. Бенямин) на арт-продукта, което
априори предполага боравене с клишето, оттам – менталното
стандартизиране на контактите и рецепцията в пространство,
отдавна нямащо претенциите за естетичност. Профанира се и
процесът на създаване, и процесът на рецепция на продуктите
на изкуството – те така се и наричат – не творби, произведения,
а продукти – комерсиални (рекламирани, с покупко-продажбена стойност, която изземва функциите на естетическата – внушава се, че качествено е това, което подлежи на масов интерес
– разбира се и се купува масово! Другото е нискокачествено,
неразбрано, то дори не подлежи на интерес – то просто не съществува!), тиражирани (фабрични), еднотипни, годни за масова консумация, предлагана им от средствата за масова комуникация. Неизбежни са редукциите върху творбите-продукти
с цел да се съобразят с осреднените възможности на масовия
вкус, който вече е не само консумативен, но и интерактивен.
Светът на масовата култура е колективно-самотен свят,
в който човекът-автор е и реципиент, обект и субект, продукт
и „купувач”; той се намира в т. нар. „фабрика за мечти”. От
алиенацията го „измъква” мелодрамата, която цели да подре154

ди света: „добрите” и „лошите” да бъдат поставени на място, а
човекът да бъде видян в неговата „човешкост”. Мелодрамата се
бори за справедливост и равновесие. „Произведения от подобно естество са само отчасти художествени творби. Достатъчно
е да притежаваме човешка чувствителност и да намират в нас
отзвук мъките и радостите на ближния. ” – отбелязва не друг,
а именно авторът на „Дехуманизация на изкуството” Хосе Ортега-и-Гасет. 55
Т. Адорно (независимо от Джейкъб Морено, който последователно и професионално работи в тази терапевтична посока56) определя масовата култура като инструмент за психичеОртега-и-Гасет, Х. Естетически есета, С., 1984, с. 230.
В своето забележително изследване „Основи на психодрамата” Морено (бащата на социометрията и алтернативната на фройдизма психотерапевтична система на психодраматическото въздействие)
твърди, че всички проблеми на съвременното общество могат да бъдат
разрешени чрез „разместване” на хората в обществото в съответствие
с техните емоционални предпочитания. Естествено е, съдбата да има
свои „любимци” и „аутсайдери” – във властта на човек е да надмогне отредената му роля, защото всички ние сме „изпълнители на роли”
(казва той). В контекста на една групова терапия „пациентът” последователно успява да влезе в ролите, които го потискат или за които
мечтае (другите му Азове) – да ги „изиграе” под вещия поглед на коректива (наречен Директор, Продуцент). Спецефична арт-форма на
групова терапия представляват цитираните по-горе в настоящия текст
макрожанрови формати на поетическа и паралирическа култура. В поетическите конкурси, в стихотворенията, писани по повод, в пъстрия
„песнопоен” свят лирическият Аз се мултиплицира във всевъзможни
желани образи или напротив – изтласква нежелани емоционални състояния – бурно, радикално, категорично. Този паралитературен свят,
който нарекохме „психотичен”, всъщност е резултат от свръхблагородната амбиция да се умиротвори човешката душа, да се надмогне екзистенциалната неудовлетвореност. А в съзнанието (творческо и възприемателско) се проектират реалните антагонистични двойки „както
в живота”, „лице в лице”. Психодрамата изследва „истината” чрез дра155
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ско въздействие и ценностно преориентиране на личността.
Тя обаче не е жертва, тя е актант в този процес. Този процес
„работи” с универсален и ритуализиран език – със схематизирани образи и мотиви, които залагат на еднотипни действия
и ситуации: дискутира се пространно човешкото битие, сведено до тематичните конфликти „любов-изневяра”, „любовна
самота – семейна хармония”, споделена – несподелена любов”,
„материални – духовни ценности”, „родно- чуждо” и др. Но те
не са много – обозрими са, могат да бъдат проследени и описани, въпреки неизбродния обем текстове в литературно-книжовното и в масмедийното пространство, и да бъде направена
морфология на периферния лирически дискурс. В текстовото
пространство се извършва грандиозен процес на дифузиране
– преливане между вещни и отвлечени, емотивни и рационални значения на думи и образи: един постмодерен сецесион, в
който си дават среща градската и фолклорната, българската
и небългарската култура. Едновременно с процеса на активно дифузиране, този поетически модел съхранява устойчиво
своя компактен стилистично-знаков концепт. Наблюдаваме
устойчивото присъствие и възпроизвеждане на една паралелна словесна (и музикална) култура, изтласкана от обсега на
изследователското внимание поради своята манифестирана
маргиналност, но не в публично-рецептивен план, а по-скоро
и единствено в полето на научно-изследователските интереси.
В нея живее традицията и странно се преплитат класически –
матични методи, разкривайки междуличностните взаимоотношения и
личния свят на хората. Всяка „градска” песен или паралирически етюд,
всяко събитийно стихотворение, ритуализиращо определен битов
епизод драматургизират всекидневния човешки свят, придавайки му
изключителност, валидизирайки човешката индивидуалност и стимулирайки екзистенциалния опит. И всичко това – богато „подправено” с
експресията на жеста, позата, емотивното слово (глагол, междуметие),
личното име.
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високи, литературни, символи(сти)чни модуси и метонимични (дескриптивни) образи, мотиви, стилно-езикови маркери.
Това е една паралелна, многоезична култура в съвременния
еклектичен постмодерно-предмодерен български свят – феномен, който заслужава да бъде много по-подробно описан и
системно осмислен.
Разговорът за паралитературата57 всъщност е началото
на сериозния разговор за литературата, за канона в литературата. Разглежданите в този текст, а и в настоящата книга като
цяло, текстове от албуми, лексикони и песнопойки се полагат в
жанрово-тематичните доминанти на разнообразни, често неочаквани за лирическия дискурс речеви жестове като: клюката,
битово-криминалния репортаж, социалния коментар, патриотичната песен, военния марш, анекдота, епиграмата, афоризма, сказанието и легендата, сецесионното клише, идилията,
драматическия монолог и изповедта (нерядко психотична).
Стилизираните сатирични персонални импликации на
тази „друга” поезия се променят, те могат да бъдат четени, освен като археология на всекидневието, и – като културна картина на хабитуалните жестови практики и менталност, и…
като психодиагноза на времето. Свикнали сме високомерно
или пък свенливо да подминаваме тази словесна култура и
снизходително да признаваме „натрапчивото” ѝ присъствие и
рецептивната ѝ популярност. Тези текстове са част от култуЗапочнал, впрочем, от наблюдения върху културата на песнопойките и полуфолклорната градска традиция – в този дух нека припомним констатацията на Н. Георгиев: „Пошлостта и слабата художественост (на градската песен – бел. наша) нито е неин патент, нито е
неин изчерпващ белег, нито пък е нейна орисия, предопределени от
бог знае кои социални и културни предпоставки. А не се ли обявява тя
много често за пошла и несполучлива само защото се различава от постаринния тип песни и от съвременното лично творчество?” (Георгиев
1976:20).
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рата на мелодрамата, спрямо която се отнасяме неприязнено,
съзнавайки впрочем, че тя всъщност представлява онова разноречиво, пъстро фолклорно поле на съвременната култура.
Присъствието на авторски творби в съвременен сборник от типа „смесна китка” автоматически ги прави анонимни,
дори когато тяхното авторство е тържествено манифестирано:
напр. „Ив. Вазов”, „Пушкин”, „по Ботев”, „по Надсона” и пр. Носителят на словото автоматически „експроприира” авторството, дори когато е пределно коректен спрямо него. Текстът става
„ничий”, той обслужва масовия вкус и очаквания, прагматизира се пределно – особено когато се превърне в песен. А музиката, шлагерността го канонизира, „измъквайки” го моментално
от литературния канон. Този тип творби предпочитат неангажиращата макрожанрова територия на албума и лексикона: те
„се чувстват длъжни” да „меморизират” цялата човешка мъдрост, удостоверена задължително чрез персоналния опит: подписът, мотото, автографът са отличителните знакови топоси в
този макрожанр и те имат особена, проблематична комуникация с поетическия или прозаическия текст. Ако текстовете в
песнопойките са конфекционни, фолклорно-вариативни, техният автор и адресат остават в сигурните, защитени територии
на колективния арте-акт на аперсонализма, то албумите претендират да бъдат своеобразни персонални литературни антологии – на конкретни културно исторически вкусове, пречупени през призмата на конкретни хабитуални практики. В тях
действа изключително успешно актът на усвояемост на чужди
творби – посредством преписа, подписа и посвещението и, не
на последно място, цитатът, който се оказва текстомоделиращ
принцип в доминираща позиция. В този контекст задължително трябва да се акцентира и върху феномена „пародия”, който
е в сърдечни, макар и усложнени отношения с литературния
канон и който парадоксално „стои” в териториите и на литературата, и на паралитературата, и на металитературата.
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Творбите от този мащабен, но все пак обозрим макрожанров контекст: сборници, лексикони, албуми и песнопойки са категорично профилирани съобразно своето конкретно
историческо време: първото десетилетие на ХХ век има своя
физиономия, твърде различна от вкусовете и нагласите на Възраждането, от една страна, и на 20-те, 30-те и пр. години – от
друга. Какво остава – за средата и втората половина на ХХ век?
Това обаче в никакъв случай не улеснява изследователския
подход към генезиса, композицията и културната рецепция
на текстовете в албумите и лексиконите спрямо песнопойките. Друг е въпросът, че съвестният „археологически” подход
към всички тези образци на масовата култура задължително
трябва включи не само филологическия, но и музиковедския,
и фолклористичния и етнографическия подход към тази паралелна, необследвана като цяло територия на културата ни.
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„Поезия за войници и слугини”.
Поетика и рецепция
на песнопойките в литературнокритическите размишления
и в спомените на Боян Пенев.
Еротичната поезия
на Петко Славейков
Създаването на оригинални, единни етнокултурни норми
за естетическа стойност е въпрос, насъщно свързан със сложните процеси на възникването и възпроизвеждането на самите
обекти на естетическата оценка. С исторически пренебрежима
разлика от една година, биват произнесени две взаимно противоречащи си, на пръв поглед, критически реплики. Едната
принадлежи на Л. Каравелов, а другата – на П. Р. Славейков.
Убийствената присъда на Л. Каравелов върху общия характер
на родната ни книжнина формулира с критическо опиянение
липсата на достойни за висока естетическа оценка обекти: „На
светът няма по-бедна и по-нещастна книжевност от нашата. ”
Изключително самотна сред съвкупното му критическо дело,
П. Р. Славейковата похвала на В. Друмевия „Иванку…” – „… то
е едничкото (курс. наш) художествено произведение на бълКаравелов, Л. „На света няма по-бедна книжевност…” в-к
„Свобода”, г. ІІ, бр. 30, 8. 01. 1872 (Всички Каравелови цитати в този текст
се привеждат по: Събрани съчинения в 12 тома, изд. БАН, 1984 г.).
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гарската книжнина…” – звучи като още по-обезсърчителна
оценка за състоянието на родната ни словесност заради очевидната йезуитска хипертрофия на разликата между „нищо”
и „едно”.
Критическите позиции на Л. Каравелов и П. Р. Славейков, независимо от известния полемизъм между „Свобода” – и
„Гайда” и „Читалище” са учудващо единни и по отношение на
една от първите родни нормативни поетики – Ars poetika на П.
В. Оджаков. Току що появило се на бял свят, първото подобие
на това, което днес ние учено наричаме метаезик, провокира
Каравеловия публицистичен гений да създаде поредното си лирическо отстъпление: „Цели петстотин години дрямахме и глупехме, но изведнъж отворихме очите си и направихме такава
една геркулесова крачка, щото зачудихме и старо, и младо. В
продължение на десетина години ние направихме чудеса, защото от говедари изведнъж станахме големи философи. ” А последствията от интензивната поява на „пиитики, политически
икономии, исторически изследувания, логики” и пр. неудържимият Караджа на перото вижда в това, „че българите имат днес
твърде много печатана хартия, с която бакалите и халваджиите
щат да просвещават своите маслини и своята халва”.
По повод пък на превода на Т. Н. Шишков, другият роден зачинател на нормативно-поетическата традиция, на
Славейков, П. Р. „Иванку, убиецът на Асеня І”, сп. „Читалище”, г.
ІІІ, кн. 5, 30. 02. 1873(?).

Оджаков, П. В. Наука за песнотворство и стихотворство. Учебник за в по-главните общински български училища, Одеса, 1871 г.

Каравелов, Л. „Оджаков не е простий смъртен…”В: „Свобода”, г.
ІІ, бр. 29, 1. 01. 1872.

Пак там.

Шишков, Т. Н. Елементарна словесност в два курса, Цариград,
1879 г., която по същество е превод с допълнения на „Учебная теория
словесности” на Н. Г. Минин.
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Траудценовата драма „Велизарий” през 1873 г. в Цариград П.
Р. Славейков представя в критическия си отзив цяла и добре
осмислена система от класификаторски понятия, което вече,
през 1873 г., е знак за това, че двете негови ранни апологии на
критиката „Да живей критиката” (1864 г.) и „Нито за хатър,
нито от страх”(1876 г.) са намерили и своя съответен понятиен
език. Всъщност, преди още П. В. Оджаков и Т. Н. Шишков да
провокират чрез своите нормативни „пиитики” критическото
пристрастие на П. Р. Славейков и Л. Каравелов, самият Петко
Славейков има един сравнително таен метаезиков грях. Той,
според нас, е, може би, един от първите създатели на правила и
норми както в областта на здравната култура, така и в областта
на словесната култура. С разлика от една година той създава и
„Общи правила за здравйето”, макар и седем на брой, и „10-те
заповеди на писателите”(1866 г.), заставен най-вероятно от оформеното си самомнение за собствена учителна мисия.
Според П. Р. Славейков неуспехът на Шишковото творение се дължи преди всичко на това, че е основано само върху
сценически ефекти, докато драматургическия успех критикът
съзира в „достаточно логическа свръзка” и „достаточно художествена цялост”. Освен това, подобно на Каравелов, и той
въвежда в обращение очевидно популярния критически орнамент за изхабената хартия. Нормативното поетическо уреждане на изкуството на словесността според критика би следвало
да засегне какво ли не в текста на драмата -“Язик ли нечист,
слог ли неплавен, ритма ли небогата, чувство ли недълбоко,
смисл ли неразбран? Какво не?”.
За разлика обаче от разсъжденията си върху същностния драматургичен текст с устойчива понятийна система, в коментара си, посветен на добавеното стихотворение „Песен на
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Славейков, П. Р. „Велизарий” – В: „Читалище”, г. ІІІ, кн. 4, 30.01.1873.
Пак там.

добродетелта”, той повтаря не особено дефинитивната оценка
на г-на Бончева (Нешо Бончев), че Шишков пеел блудкаво и
безсолно (курс. наш), като казва, че „този негов труд е не само
претоварен, но на много места е тъмен и неправилен (курс.
наш)”.
По повод на „новата (?) комедия в 3 действия на Т. Шишков „Не же може или Глезен Мирчо”” Славейков има претенции към някои от характерите, които „не са чак толкоз вярно
сдържани”, както и към „развезката в комедията на г-на Шишкова“, с която „работата излязва тъй някак като кога някой невещ ловец помери да удари гаргата и премахва патката”10.
Тезата си за типографските основания на един от общовалидните и за П. Р. Славейковия, и за Л. Каравеловия критически дискурс принцип „краткост” ние бихме могли да подкрепим чрез разсъжденията на П. Р. Славейков за „Еровете”,
които са наречени „непотребни”, тъй като „в един печатан лист
влязват повече от хиляда и петстотин”, отнемат типографско
място и творческо време. Икономическите основания на речевото взаимодействие между журнализъм и литература намират своето радикално тълкуване чрез образната представа
на Славейков: „Ний сме хора сиромаси и тряба да си знайме х
е с а п а. Не тряба да гледаме френците и ингилизите. Комуто
е млого маслото, той маже и на ботушите си калъпа. ”11 Три
години по-късно, посочвайки в „10-те заповеди на писателите”
като първи принцип „краткостта”, той мотивира принципа със
съображението, че сега (тогава) „е векът на телеграфите и на
стенографите”. Това е причината латинската пословица Habent
sua fata libelli, своеобразно транспонирана в личната употреба
на Славейков, да постави в един и същи ред книгите и вестПак там.
Пак там.
11
Славейков, П. Р. „Еровете”, В: „Гайда”, г. І, бр. 7, 7. 09. 1863.
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ниците – „Книгите и вестниците имат душа”. В този смисъл
високото пространство на изящната литература не се мисли
като обособено, изключително и изключено от типографското
пространство на вестника.
Вдъхновен от панепистемията, възрожденският книжовник пристъпва с едно и също вдъхновение и към политическата икономия, и към историографията, и към етнографията,
и към фолклора, и към астрономията, и към агрономията, и
към съногаданието, и към френологията, и към списването на
вестници, и към правенето на висока литература, и към „изваждането” на годишни календарчета, и към съставянето на
песнопойки, и към принципите на здравословния начин на
живот – или, както казва Каравелов, би могло да се пише и
„аритметика със стихове”12. По тази причина може би първият
манифест на българската художествена критика „Нито за хатър, нито от страх” на П. Р. Славейков чертае не принципите на
литературната, самодостатъчната естетска критика, а по-скоро
рисува картината на емотивната среда, в която вакханално се
разгръща геният на българския възрожденски панепистемон.
Затова само липсата на историческа дистанция между гледната точка на критика и тълкуваното явление кара Каравелов да
зададе въпроса „как г. Михайловски или г. Кръстович не са се
решили досега да преведат… „Солдат Яшка, красна рубашка, синие ластавици” от руският безименний солдатски писател?”13.
Тематичните, стиловите и жанровите смесвания през
Възраждането са произведени от творческото задъхване на
книжовника, който усеща върху себе си тежестта на историчеКаравелов, Л. „Прочетете Шишковите теории и ги сравнете с
действителността”, В: „Свобода”, г. ІІ, бр. 39–40, 11–18.03.1872.
13
Каравелов, Л. „Долу безцелните риторически фрази”, В:
„Независимост”, г. ІV, бр. 19, 23. 02. 1874.
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ската мисия да каже всичко пропуснато през 500-те години за
кратко време. В този смисъл първият манифест на българската
литературна критика (“Нито за хатър, нито за страх”) характеризира цялостната книжовническа и типографски фиксирана
речева среда. Интензивността на П. Р. Славейковото пристрастие произнася анатема срещу критиката „без убеждения, без
принципи, без енергия, без горещина, без душа, без оригиналност… За народ като нашият, който е принуден тъй бързо да
са развива, не ще огнец, който да понапича само, но ище огън
буен и силен…”14. Високата енергийност на книжовническия
интензитет характеризира не само статута на критическото
предназначение, но и самото словесно творчество. Всъщност,
интензивността на самата словесна практика провокира нуждата от нормативно уреждане на волната речева среда. Макар
артистичната Каравелова хипотеза, че „Солдат Яшка, красная рубашка синие ластавици” се чете даже от преподобните
отци в Троицкия манастир”, да се оказва несбъдната конкретно, индиректно се потвърждава като исторически възможна
чрез трансформацията на солдатската кафе-шантанска песен
„Wenn die Soldaten…” в първи химн на Третата българска държава. И така, „руският безименний солдатски писател” запява
на немски, при това не какъв да е текст, а първия по символна
значимост текст на нацията.
***
В 90-те години на ХІХ век вълната от преводни романови
творби със сладникаво-сантиментални сюжети се радват на масов интерес и популярност. По този повод критикът Б. Ангелов
разсъждава върху феномена „улична сензационна литература”.
Паралелно с белетристичната вълна се разгръща и поетическаСлавейков, П. Р. „Нито за хатър, нито за страх”, В: Съчинения,
т. 4, С. 1979, с. 326.
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та линия на т. нар. „слугинска” литература.
Времето на критическата рефлексия е същото – 90-те години и първото десетилетие на
ХХ век. Дали зад този феномен не прозира
раждането на масовата култура? Дали ще го
обясняваме посредством психологическата
граница на времето, определяна като fin de
siècle? Дали ще го мислим през модерната
Боян Пенев
доктрина за „европеизация” на културата ни
или посредством феномена „криворазбрана
цивилизация”? В кои случаи културата ни припознава за ценности или антиценности чужди културни модели: любовни булевардни романи, еротична любовна (анакреонтична) лирика?
В този план разсъждават и Божан Ангелов, и Боян Пенев.
Б. Пеневият повод за размишление е литературно-исторически, но, както е известно, прозорливият историк тълкува
фактите на миналото през призмата на сегашното. Впрочем,
една от най-оригиналните тенденции в развитието на българската литературна критика след първия ѝ манифест е дълбоката пристрастност, енергийност и горещина. Независимо от
рецептивната инструкция, която сам Боян Пенев задава в своя
„Дневник”15 – „Не вземайте никога писмата ми за изповеди!”,
той, очевидно разколебан от противоречието между интимното предназначение на лексикона и историческата хипотеза той
да стане публично известен, все пак предвижда и собствения
си дневник като материал за бъдещото историческо изучаване
на литературната среда.
Мистификаторският прецедент, какъвто представлява
фалшивото писмо на русенската Венетка до Б. Пенев16, написано от самия критик, за да удовлетвори натрапчивия интерес на
15
16
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Пенев, Б. Дневник. Спомени, София, 1973, с. 44, от 10.01.1907.
Пак там, с. 192.

Яворов към развитието на чуждата любовна връзка, ни заставя да се отнасяме с известно артистично подозрение към буквализма и искреността на Б. Пеневото рецептивно указание.
Неговите литературоведски тези, публикувани приживе, не съдържат най-горещите пристрастия на своя автор. Без
да имат академичния характер на високите си аналози обаче,
дневниковите му записки като че ли представляват тъкмо онова нарочно намерено от него жанрово пространство, в което
той е съсредоточил енергията на своята раздирана от противоречия литературоведска личност, раздирана от любови и омрази, от полюсни литературни страсти и естетически оценки.
Интересът на Б. Пенев към българския книжовник,
осъществен в най-монументалния роден историографски паметник „История на българската литература”, добива съвсем
други конфигурации в „Дневника” на историка-критик: „Има
нещо противно, гнетително в мъничката, дрипавата, гърчеливата мисъл на българския писател – има нещо нетърпимо,
нервиращо във всеки отделен образ: мъртъв, противен като
желтия цвят по дрехата на гробарите”17. Той смята българския
писател „неспособен за самокритика, лишен от вътрешна поетическа сила”18. За да продължим реда на очевидните аналогии между П. Р. Славейковата, Л. Каравеловата и Б. Пеневата
оценка за българската литература, ще добавим и горестния
вопъл на Б. Пенев по повод на „печалната съдба на българския
литературен критик”, който „разполага с твърде оскъден материал – то е българската литература, – заставен е с него да
подхранва чувството си, да развие вкуса си… Тежко му! Той
трябва само да дава без да получи нищо. ”19 Ако трябва да се
ориентираме за състоянието на българската литература само
Пак там, с. 40.
Пак там, с. 42.
19
Пак там, с. 77.
17
18
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по критическите оценки, които дават за нея както П. Р. Славейков и Л. Каравелов през 60–70-те г. на ХІХ в., така и Б. Пенев в
началото на ХХ в., би трябвало изводът на П. Р. Славейков, че
ние продължаваме и днес да „вадим по една книга на година,
когато гърците вече имат две хиляди…”, да е уместен и в предполагаема Б. Пенева употреба. Ако продължим да изграждаме хипотезата, би следвало да се заинтересуваме как е могла
да осигури обекти за литературоведско осмисляне в обем от
4000 страници тази „гърчава” (не гръчка!) литература? Очевидният отговор на този въпрос се състои в удивителната по
своя ресурс холерична критическа пристрастност на Б. Пенев.
Със съхранена от времето на Възраждането менторска ярост,
подобно на своите знаменити предшественици Славейков и
Каравелов, той признава „само една служба в храма на днешната българска литература – службата на критик-бичувач…
Защото религията на българските поети е твърде бедна още,
а техният бог е подобен на тях”20. Подобно на П. Р. Славейков,
според когото критиката трябва да се разгори като буен огън,
който да изпепели недъгавото в литературата, Б. Пенев ехидно се присмива на „един български професор по литературна
история” (М. Арнаудов), според когото задачата на критиката
била „да открива и поощрява талантите”: „Бедният! Той мисли, че критиката преследва благотворителни цели. Навярно
той има намерение да посъветва българските критици да открият санаториум за недъгави духом български писатели. ”21
Макар и модифицирано чрез образа на новата институция
„санаториум”, мнението на Б. Пенев фразеологично точно възпроизвежда аналогичното място в т. нар. от нас „първи български манифест на литературната критика”. Ако отношението
си към достойнствата на българската литература критиката не
20
21
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Пак там, с. 55.
Пак там, с. 55–56.

е променила в течение на около 70 години, представите на Б.
Пенев за интимно насъщната длъжност на критическото усилие обаче фиксират дълбоки промени в разбиранията за ценността на критическия акт. Ако в рамките на възрожденския
книжовнически контекст критическата дейност е само една
от множеството социални проекции на книжовника, в представите на Б. Пенев тази негова синкретичност не само че не е
потвърдена, но тъкмо обратно – потвърдена е изключителната
самостойност на фигурата на литературния критик, неговата
самоценност и самодостатъчност: „Смешно е да се мисли, че
критиката е подчинена на поезията: тя е равноценна с поезията, понеже и тя е творчество. И критиката – както и поезията,
както и изкуството изобщо – е една изповед.”22
Впрочем, през същия 70 годишен период е произтекла и
още една промяна в литературно-критическото разбиране за
развитието на националните литератури. Ако за литературния
критик през Възраждането мярката за ръст на националната
словесност е положена в „смислеността на слога”, „сдържаността на характерите”, „ползувателността на съветите” и пр. угодни богу критерии, в началото на ХХ век вече има канализирана
представа за схематизма в историческото развитие на възрожденския литературен базар, който като че ли най-точно може
да се именува чрез симптоматичното название смесна китка:
„Развитието на… всяка отделна национална литература [върви] все по един и същи път: от най-общи мотиви се отива към
най-индивидуални.”23
Сред групата на тези „общи мотиви” се откроява особено
видимо тематичният топос на ероса, около който още в средата
на 30-те г. на ХІХ век започва интензивно да се групира креативният ресурс на градския песенен фолклор.
22
23

Пак там, с. 55.
Пак там, с. 146.
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Впрочем, 1847 е годината, сочена от Боян Пенев за начало на Славейковите преводи на гръцкия поет-анакреонтик
Христопулос, които бележат началото на българската градска
песенна култура. Първата песнопойка излиза в Букурещ през
1852 г. Преди него, през 1836 г., прави преводи само Ан. Кипиловски, който, без да съзнава, че превежда текстове от низовия
пласт на словесната култура, се оказва най-ранният предтеча
на българското стихознание. Той дефинира понятието версификация така: „Стихотворство, ако зема та напиша нещо и гледам единат ред да нема по-много срички от другиат, и срещна
гласоударението и на двата реда се на едно място, ще речя стихотворя или зная стихотворство.”24
“…Лириката на Христопуло, – продължава Б. Пенев – …
макар и да възпроизвежда еротически мотиви – нещо твърде
рисковано за едно въображение, незатворено в художествени
рамки – в нея няма нищо антихудожествено, нищо, което да
смущава нашето естетическо чувство. (курс. наш) В повечето случаи Христопуло разработва мотиви, взети из любовните
народни песни.”25
Представата си за естетическа низовост Б. Пенев изгражда изненадващо не по отношение на даскалската и анакреонтичната поезия, а на литературни факти от доста по-късно време. Като недвусмислен и ясно разпознаваем индикатор за естетическа антиценност той въвежда понятията „натуралност”
и „натурализъм”, разбира се, абстрахирайки се от техния периодизационен смисъл: „Главната им (на натуралистите – бел.
наша) цел е да копират и да бъдат обективни, без да подозират,
че истинското творчество никога не може да бъде обективно.”26
От подобна естетическа позиция Б. Пенев оценява впрочем и
Пенев, Б. История на НБЛ, т. 3, С. 77, с. 365.
Пак там, с. 366.
26
Пенев, Б. Дневник…, с. 26.
24
25
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„Великата Рилска пустиня” на Вазов заедно със стиховете му,
писани в Рила: „В стиховете ни има един интимен лирически
момент. … Вазов тук е бил само едно око, което не е проникнало по-далеч от външната видимост на нещата…”27
Ако Вазов е наречен от Б. Пенев фотограф, а натуралистите, според учения, копират обективно, по силата на силогистичната закономерност Вазов е натуралист, защото копиране и обектив са думи, без които описанието на фотографския
процес не може да мине. Същевременно обаче, натурализмът,
сочен от Б. Пенев като белег за естетическа антистойност, не
е онзи примитивизъм, в който той обвинява поетите въобще,
онзи примитивизъм, заради който той ги дарява със своята естетическа любов, но ги бичува със своята човешка ненавист:
„Аз ненавиждам поетите…”28. Обективирането, опредметяването на човешката мисъл чрез поетически образ, според
Б. Пенев, е подвластен акт само на неспособните „за духовна
култура” поети, които „умират такива, каквито са се родили”29.
Този примитивизъм на усещанията, на осезанията, прави чрез
образност предметни, естетически видими емотивните или
мисловни човешки движения. Примитивизмът на поетите,
които са „най-реални, най-физически същества”30, които са
разкъсвани от низките страсти и цинизма на биологическото у
човека, са единствената причина и уникалното основание да се
появява и да съществува висока естетическа стойност. Б. Пенев например споделя, че не обича д-р Кръстев заради „тартюфското му отношение към жените”31. Същевременно дори и
за Яворов, чиято безкрайна потребност от душеприказване по
женския въпрос той погасява с удоволствие и съучастие, някак
Пак там, 77–78
Пак там, с. 72.
29
Пак там, с. 71.
30
Пак там.
31
Пак там, с. 186–187.
27
28
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иронично отбелязва „неговите цинични коментари тук-там”,
когато му чете свои стихове: „С този стих съм искал да загатна за онази работа…(курс. наш)”32. Дори особената гранична
ситуация между живота и смъртта, очертала се в съзнанието
на Б. Пенев след гибелта на Яворов, го кара да обърне специално внимание на особено големия брой жени, съпроводили
великия поет в неговия последен път. Дали това са били онези порастнали вече гимназистки, които активно са обменяли
помежду си Яворовите любовни стихове, или са „от онези, с
които той често си прекарваше времето”, едва ли има значение;
по-важното е, че те, според Б. Пенев са доведени от мъртвия
Яворов чрез неговото „несъзнато изкуство (инстинктивно
някакво) да пленява жените…”33.
Големият грях на масовата култура, ако си позволим да
реконструираме Б. Пеневата естетическа доктрина, е не в примитивизма на усещанията, а в натуралността на изображението. От тази гледна точка, според Б. Пенев, дори „грешката на м о д е р н и т е е, че те се явяват натуралисти при възпроизвеждане на чувството”34 – т. е. естетическото несъвършенство има свой технологичен механизъм, който прави прехода
от високата към ниската литература винаги възможен. Като
илюстрация на собствената му, макар и не системно отстоявана теза, бихме могли да представим етюда, който той посвещава на Яворовата способност да се впечатлява. По време
на нощен разговор между двамата за душата, в който думата
„душа” е била, ако се съди по дневниковия запис на Б. Пенев,
многократно споменавана, Яворов пише „Душата ми е стон,
душата ми е зов…”. Естетическата оценка на Б. Пенев по повод
на това стихотворение е естествено висока. Екстреният творПак там, с. 190.
Пак там.
34
Пак там, с. 26.
32
33
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чески рефлекс на Б. Пенев е издържан в същия 6-стъпен ямбически размер: „Душата ми е там, където аз не съм”35 – но, както
е исторически известно, тези ямби, аналогични на Яворовите,
не провокират ничия висока (даже никаква) естетическа оценка. Може би защото сам Б. Пенев се мисли за поет, „поет на
жеста”36.
***
Cредният етнокултурен манталитет, произвел явлението
даскалска поезия и известната лирическа дескрипция на „Разградската тазгодишна зима” (Н. Икономов), не ражда по-съвършени текстове. Дори предметът на съвременното песенно
фолклорно изображение да е абстрактна същност: чест, дълг,
любов, изневяра и пр. – предмет, който трудно може да се нарече буквален и натурален – той не би могъл автоматично да
възпроизведе естетическа стойност без посредничеството на
поетическия образ. Буквализмът на разказването в естетически примитивната словесност обикновено се съчетава с изключително висока интензивност на предикацията или, както
би се изразил Мирослав Янакиев, в такива текстове „глаголната температура” е неуправляемо висока. Тези белези, които метаезикът на литературата вменява на епоса, изцяло дефинират
както „аритметиката в стихове”, така и най-съкровени лирически изповеди. Творческото намерение на говорителя се оказва
изцяло подвластно на неговата кафе-шантанска или махленска
белетризираща потребност, която се стреми не да се помести в
Пак там, с. 117. За появата на метризирани участъци в прозаическата реч на Б. Пенев виж много по-подробно: Шуликов, П. Боян Пенев като поет. В: Електронно списание бр. 6 (103), LiterNet http:liternet.
bg/e-zine_06. htm, 2008 г.; Шуликов, П. Боян Пеневите стихоиди. В:
Сборник „Игри и играчки”, Епископ Константинови четения, 13, Шумен, 2008 г., с. 465–486.
36
Пак там, с. 117.
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стилистичните ограничения, а обратно – постига собствената
си същност в многоглаголната нарация. Този тип лирико-песенно разказване е изцяло положен в задължителния обхват
както на потискащата миметичност, дори – буквалност, така
и на задължителната синтактична конфигурация, под която не
може да съществува предикативната синтагма. Ето, например,
как звучи една доста по-късна епическа песен с бароковото заглавие „За тайната трагедия на Денка Тодорова от с. Божурово,
Кубратско с Никола Сираков финансов бирник в с. Юпер на
8 ноемврий 1944 г. ”37: „… Ето как неволно почнала/ и с крамола завършила/ любовта между двамата:/ бирника Колю
Сиракова/ с Денка 33 годишната/ от Божурово Кубратско/
на Димитровден през нощта,/ четиредесет четвърта година/
…/ роден в Ловеч и завършил/ средно образувание/ изпратили го в Белгия/ Више търговско училище/…/…/ напуска
жена си решава/ с три деца я оставя/ и се в Русе преселва/…/
през 1941 година/ екзекутор бирник става/ в Юперски район…/…/ данъците събираше/ …/ млада Денка Тодорова/
торба череши набрала/ а за бай Коля нарекла…” и пр. След
епически пространния разказ – с пролог, ретроспекции, психологически коментари – следват репортажно-детайлен бекграунд за покъртителната любовна история, разразила се между
двамата и приключила с убийство по особено жесток начин;
след това залавят Денка по горещите следи на престъплението
и тя е хвърлена в тъмница…, но, отбелязва епилогът – „Кольо
няма да се върне”.
Голяма част от текстовете в песнопойките обаче, макар
и задължително да буквализират, „подават” текстови сигнали,
които представят дълбоко потиснат стремеж към саморазличаване от епическия буквализъм – в тях отново има разказ,
В: ОФ народна песнопойка „Червената армия”, Русе, 1945 г., с.
10. Правописът и пунктуацията изцяло следват оригинала.
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но често, под непреодолимия
употребителен натиск, произвеждан от „сценичната” произносителна норма, е устойчиво вложен в буквални лирически стереотипи, клишета,
най-често – пряко обвързани
с еротичното. То се колебае
между чисто емотивните, от
една страна, и, от друга – буквално чувствените трепети
на душата в следния примерен тематичен диапазон: „У в
гърди сърце ми трепка,/ Не
мож да са остани,/ Все желае
твойта гледка,/ Твоят поглед
пламенний. ” ; „Колко съм
Смесна китка, Букурещ 1852
честит в съня си/ Да та имам
на ръка,/ В изстъпление на
страстта си/„Обичам та!” да река. ” Не са му чужди на Дядо
Славейков и ироничните констелации – ето един пример с показателното заглавие „Дъртешка любов”: „Горкана! Нафиле е
и зле е/ Без либенье в света да са живее. / Сърце помни, миналото милее,/ Все за любов тъжи, чезне, копнее. / Все пак иска
доколкот е възможно,/ Да го либят и да либи тревожно. /…/
Ревне ми са, искам да ма обичат,/но казват ми: „Щиру време
минало –/ Ревне ти са, но дърто си хърцало”. Или пък – „Ах,
каква съм! Веч мома съм/ И жена ще бъда…/Бих желала, все
бих дала/ Баба да не бъда. /…/ Вчера дете, днес съм цвете/ И
жена ще бъда…/ А когато цвят улете,/ Аз какво ще бъда?”. 38
Славейков, П. Р. – Песнопойка, Цариград, 1870; цит. по: Стихотворения 1870–1895, т. 2, С. 1965.
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Още Христопуло, твърди Б. Пенев, „е писал под влияние на френската еротична и неоанакреонтична поезия, чийто
представител се счита Парни…”, той с „непринуден, грациозен…музикален …език; … съумява да вложи в разработката
на народните поетически мотиви своя индивидуалитет и от
стила и изразните форми на народната песен да създаде свой
оригинален поетически стил. ”39 В епическия (ни) пример
също се усеща стилистичното влияние на народната песен, а
често в песнопойките попадат и автентични образци, но, положени в макроконтекста на песнопойката, те са принудени или
да споделят общата модерна ментална нагласа или да се преобразяват в полуавторизирани варианти, притежаващи обилна
цитация, в които нерядко се улавят чужди влияния. През Възраждането те са преимуществено гръцки и турски, след това, в
първата половина на ХХ век – сръбски, румънски (по-малко),
руски, френски, италиански, испански. В „сюжетите” и композиционните похвати на тези текстове (а още повече – ако бъдат
възприемани в единство с мелодията си – както, всъщност, е
редно) можем да изолираме палимпсестно наслагвани културни слоеве, тенденции – в модата, езика, приватната комуникация, социално-икономическата обществена ситуация дори.
И може да се окаже, че не точно-и само-еросът е разделният
маркер в схващането за артефактите на тази втора, паралелна култура като апотеоз на „грубата чувственост”, „цинизъм”
и вулгарно изображение на нравите40. Защото не като апотеоз
на ероса и грубите страсти, дори не и като буквално въжделение, а с шекспировска философска дълбина звучи, например,
следното лирическо откровение от Дядо Славейковата Песнопойка: „Кажете ми, речете/ Туй любовта какво е. / Навести
ме тя вече,/ Как мога я нарече?/ …/Да я кажа – добро е,/ Що
39
40
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ми сърце ранява?/ Сладък балсам възлива,/ Люти рани открива. /…/ смъртни мъки да влача,/
да се смея, да плача…/Ето любов
какво е –/ ни добро е, ни зло е/
Една сладост отровна, / Една
нужда световна. ”41
В основата на българската
модерна градска култура се полагат балкански, славянски и родни
стереотипи, експлицирани в текстове със съмнително авторство
(фолклорни и полуфолклорни) и
Петко Славейков
непоследователни тематични регистри, колебаещи се между еротичното, битово-приватното,
екзистенциалното и социалното. „С много по-голяма охота е
превеждал Славейков не стихотворенията на Христопуло, а популярните любовни гръцки песни, разпространени между българската и гръцката младеж. … те са превеждани … с едничкото желание да се заместят чрез тях чуждите песни с български,
не ще имаме основание да съдим… за поетическите вкусове
на Славейкова, ала не може да се откаже, че тия песни са израз
на твърде ограничения, но все пак интимен вътрешен живот
на една голяма част от тогавашната българска младеж. (Това
са) … гръцки мелодии, преплетени с турски напеви… еротика
във висша форма… без каквато и да е духовна окраска…; популярна груба еротика… чувствената любов… достатъчно е да
се отбележи, че те и до ден днешен намират множество читатели особено между по-простата маса, между онази нейна част,
която е засегната донякъде от външните страни на градскаСлавейков, П. Р. – Песнопойка, Цариград, 1870; цит. по: Стихотворения 1870–1895, т. 2, С. 1965.
177
41

та култура – особено са разпространени между занаятчии
и войници. През Световната война, като цензор в Софийската
поща, имах случай да се убедя още веднъж в широкото разпространение на Славейковите любовни песни. В множество
писма до ранени войници, писани в софийските болници и адресирани до селски моми, срещнах преписи на песни, каквито
намираме в песнопойките на Славейкова, възникнали у нас
под влиянието на гръцки и турски образци. Също – в писмата
между войници и слугини днес. ”42 (курсиви наши)
Вечната тема любов се рисува обикновено като нещастна; любовната склонност винаги среща пречки. В песента се
възпроизвежда страданието на „непостигнатото и неудовлетворено влечение” – и това възпроизвеждане е придружено
от един комичен, в много случаи „противен сантиментализъм”
и от „безкрайни и престорени въздихания”.
“Целият любовен роман, нарисуван тук, се изживява в следните моменти:
влюбеният, току що пристигнал в града, води коня
си към хана и случайно съглежда своята бъдеща изгора на един чардак: Гиздаво момиче, бяло Иваниче….
Това случайно зярване се
рисува като първи повод на
любовни страдания. Скърбите и мъките си нещастно влюбеният изразява в
следните стихове, които
според терминологията на
П. Р. Славейков и съпругата му
42
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онова време могат да се нарекат „сърцераздирателни”: Първо ѝ
първо кат та видях… В една своя песен Хайне казва: „Постигне ли те нещастие в любовта, странствувай! Това е единственият лек. ” Нашият злополучен любовник, разбира се, не е чел
песните на Хайне, но и той чувствува, че най-добре ще бъде за
него да се впусне в странствуване по далечни страни – дано по
такъв начин забрави мъката си. Той тръгва (по гурбет), скита
из чужди краища – но нейният образ навред го преследва и не
му дава мир: Где да ида, да ся дена?… Дълго време той мисли
по какъв начин да открие любовта си; дири и все не може да
намери повод за това: Все туй аз мисля нощ и ден… Но найсетне той се решава да ѝ напише писмо, в което между другото четем: Радостно мя не посрещаш… След дълги усилия той
сполучва да спечели нейната любов, но скоро тя му изменя и
в припадък на отчаяние този нов Чайлд Харолд възклицава:
Ах, злочести вие мъже!… Но скоро неговата злоба се заменя с резигнация, той прощава на неверницата си изгора и се
надява, че един ден, някога тя ще го оцени и ще го призове.
Аз мълком ще въздишам/ кат африканский роб… Ето, това са
моментите, които характеризират и изчерпват цялата любовна
история, изобразена в песнопойките на Славейков. ”43
Ето ги и мотивите, в които ще разпознаваме ту Ботев, ту
Найден Геров, ту Яворов, ту фолклорни – родни и чужди лирически схеми –всички те могат да бъдат открити у П. Р. Славейков:
„Ако бе, че си влюбена,/ Както ази съм влюбен,/ О, пламни и
ти за мене,/ Както аз пламтя за теб. / Инак падна ли на младост/ Кат откършен лист зелен,/ Бар тогаз възимай жалост,/
Както жалих аз за теб. / Кога мъртав на носило/ Покрай вас ма
пренесат,/ Да заплачеш пиле мило,/ Както плаках аз за теб. ”
И още: „Денонощно сълзи роня/ Зарад тебе ангел мой,/
Твойта сянка редом гоня,/ Редом търся образ твой. / На небе43

Пак там, с. 372–374.
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то ти звезда си,/ А в горите си бюлбюл,/ На земята ти мома си,/
А в градинка – ален гюл. ”; „Ето, аз тръгвам, тебе оставям,/
Ручат от очи сълзи реки. / Сама оставяш, недей забравя/ Бога
да молиш да дода пак,/ Да са завърна живо и здраво,/ Да та
пригърна любовно пак. ”; „Не помниш ли, мило либе,/ Откога
та аз обичам,/ Ил забрави, сладко пиле,/ Все що ми са ти обрича!/…/Ах, недей ма ти забравя/ И недей ма тъй оставя,/ Зарад
тебе да с изгубя,/ Толкоз кат та страстно любя. ”; „Ах, надежда
вече няма,/ О, злочестина голяма!/ Ох, часът да тръгвам доде,/
Люта горест ма прободе!/ Ще са разделиме/ И отдалечиме!/ Ах,
че зло, душице, ах, че зло!”; „Дай златата таз луна / Ощ веднъж
да я цалуна,/ Дор не съм са махнал,/ Конче кат съм яхнал. /
Не плачи, душице,/ Сладка гълъбице!/…/ О, дружина, я поспрете,/ Малко назад останете;/ Навчас да са върна,/ Втором
да прегърна/ Моята Аника…/ Вижте как ма вика!”44
Това са текстове-матрици, които, оказва се, съвършено
се възпроизвеждат до наши дни, а изследователят Боян Пенев
успява да изолира повествователни мотиви, които в разни конфигурации се проявяват неотстъпно в песенната матрица и в
песнопойките, ако щете – и в съвременната поп-фолк (и чалга)
култура. Примерите в тази посока обаче са обект на следващ
Славейков, П. Р. Песнопойка, Цариград, 1870; цит. по: Стихотворения 1870–1895, т. 2, С. 1965. Тук можем да си позволим една, наглед
произволна аналогия със Старият Стъргелски хан на Валери Петров,
поетизирал историите на ловците „за мечки, за вълци и за груба любов”
като естествена речева среда, в която „разказът” за потребното за духа
плътско въжделение задължително се оказва естетически маркиран.
Петко Славейков дръзва да наруши „речника на патриархалното мълчание… и фриволно, велеречиво да се обговаря любовта между мъжа
и жената…”. По този начин категорично се извършва една „културна
легализация на еротичното във възрожденската литература. ” (Станева
2001:178–179). Така във „високите откази от интимното в името на националната духовна и политическа еманципираност творчеството на
Петко Славейков внася отделни корекции.” (Пак там, с. 185).
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разговор. „Но най-ценното е, че… (тези песни във Възраждането – бел. наша) са написани на простонароден език …заменят чуждите песни с български, противопоставят се с това на
гръцкия и турския език и съдействат за разпространението на
българския език. ”45
Тези явления са свързани с акта на побългаряване и популяризиране на чужда култура. Макар и „нискокачествени”,
те представляват ментална епикриза на публиката, на нацията
и преди, и днес. Това изкуство бележи и акта на напредъка, на
желанието да се съизмерим с културата на другите, но едновременно – да утвърдим своето (чрез езика и мелодията), то е
и знак за споделена колективна интимност, и сигнал за духовна
криза, картината на чиято болестност съдържа, едновременно
с естетическите поражения, и единствено широкодостъпната
панацея – колективното всенародно упражняване в популярна
естетика като необходима масова арт-терапия.
Прословутата симбиоза между фолклорна и литературна
култура, от една страна, и, от друга – линията „Христопуло”
във Възраждането работи всъщност за каузата на естетизма и
литературността в родната ни традиция, защото именно тези
Славейкови текстове налагат принципите на ясни стихотворни системи – силабичната и тоничната, след това – силаботоничната; утвърждават се лирическите жанрове, които противостоят на класическите или архаични жанрови конвенции,
интерпретирани в лириката на Възраждането – одата, треноса,
химна, мадригала и утвърждават „кратките” форми – лирическата миниатюра, закачката-частушка (напр.: „Дребнушки: Ти
си ангел, ти си цвете/ Гюл трендафил ти си майски,/ Ти си
злат ключ на небето,/ Ти си пресен извор райски/…/ Ти си
бяла, белолика,/ Бяло лале и аглика,/ Бяло носиш и го китиш,/ Дето стъпиш, бял цвят никне – /Честит, който те обик45
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не,/ Ти когото очеститиш. /…/)46 и пр; утвърждава се „модерната” тема за любовта и страданията на личността, обсебена
от собствените си страсти. Всичко това работи за каузата на
националния език и националната култура.
Славейковата лирика „припознава” както нестройния
силабизъм на 11-сричника (“Видях и познавам първо либе,/
Че от любовта ти аз съм са лишил,/ На света за мъки аз съм са
родил,/ По-добре да н’съм бил, кат не съм ти мил. ”) и дори –
речитативния верлибр (“И да си останала/ На младост ти вдовица,/ Пак от сичките моми/ Ти по си хубавица. / От мъж си
лишена,/ Но не и от хубост/ Твойто красно лице/ Пак любов
разпаля. / Ах, от теб съм ранен,/ Жално плача ката ден…”),
така и кратките двусрични размери: 3-стъпния ямб (“Познах,
че си невярна/ Ща плача и сълзя,/ Но знай, че пак не мога/ Аз
да та намразя. ”); 4-ст. ямб (“С каква мъчителна тъга/ От теб
са далеча сега. / Оставам тука радостта/ При твойта нежна
красота. ”) или отново 3-стъпния ямб, който в своя драматичен реторизъм драматично преминава в 6 ст. хорей (“Горях,
въздишах и мълчах/ На теб имех надежда,/ Сегиз-тогиз ах
сиромах,/ Умилно та поглеждах/ Не видя ли мойте сълзи ти,
горчиви?/ Не разбра ли мойте думи мълчаливи?”).
Стиховете на Славейков изобщо дръзват да експериментират с дву-и тристъпни силаботонически размери – ясно е, в
търсене на устойчивата силаботонична схема. Ето един мотив,
(впрочем, колебаещ се в полустишие от амфибрахий в хорей)
който не друг, а самият Вазов иронично обявява за шлагерен в
„Чичовци”: „О де да начена, о моя любезна,/ Да ти изприкажа
с някой леснина/ Какви мъки тегля, как за тебе чезна,/ Как
линея, вена в млада младина. ” Или – друг пример, съперничещ по своя драматизъм на устойчиви фолклорно-песенно и
Славейков, П. Р. Песнопойка, Цариград, 1870; цит. по: Стихотворения 1870–1895, т. 2, С. 1965.
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литературно кодифицирани парадигми на изобразителни клишета: разпознаваме, например, мотиви от „Стоян и Рада” на Н.
Геров във: „Време има как та обичам/ (името ти не наричам.)/
Любовта си не показвах,/ Почета ти аз запазвах. / Любовта
ми не угади,/ А другиму любов дади. / Да претърпя нямам
сила,/ И умирам, душо мила!/ Кат отиваш към венчило/ Щеш
ма срещнеш на носило. / Ти до либе, аз под венец/ Аз за тебе
студен мъртвец!”47.
Но, когато заговорихме за Вазов, трябва да отбележим,
че той, като пристрастен последовател на Славейков (и на Спас
Зафиров, впрочем – неговата „Българска гъсла”, 1857 г. повлиява противоречиво върху бъдещият народен поет), популяризира класическия рефрен на Тревненския славей „Гиздаво момиче, бяло Иваниче” в, станалия по-късно „албумно” известен
римейк „Гиздаво момиче, непознато мен…”. Той пък, допълнително е „римейкван” (от някой си В. Николов, ученик в 5 клас
на разградската гимназия и подписан на 160 страница в ръкописния (!) „Албум от разни песни за спомен” (1896–1901) на
Любомир Търговски) в следния вид:
„Гиздаво момиче, непознато мен,/ пролетно кокиче,
ангел мой засмен!/ Първий път ти тогава хубостта видях,/
но да я забравя вече не можах. / Се тебе мечтая, се твойто
лице,/ Теб викам, желая с пламнало сърце. / Твойте очи буйни – две звезди ясни,/ по бузите чудни трендафил цъфти. /
Имаш шийка и лебеден врат. / Уста ти мили дишат аромат. /
Твойте гърди страстни не видя в тоз час,/ но че са прекрасни – туй догаждам аз. / Кат два портокала/ може би да са те/
но да ги погаля – сърдце ми бие. ”
Чувствената вселена на Дядо Петко Славейковия (и Христопуловия, че и Вазовия) лирически човек е океан от бурни
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Славейков, П. Р. – цит. по: Стихотворения 1843–1870, т. 1, С.
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страсти (и експликация на аналогични езикови фигури-шаблони, които нерядко действат заразително на иначе иронично-отстранения критически език), а в тези светове успяваме да прозрем образа на бъдещата поетическа традиция на следващото,
но вече титулуващо себе си модерно поетическо поколение. В
тези (почти) хореични 7-стъпни стихове „прозвучава” и Яворовата „Павлета делия…”: „Черни очи имаш, моме, и руса коса,/
Между двете ненки, моме, една луна злата. / Я да ми харижеш,
моме, тая луна злата,/ кат роб ща слугувам, моме, на твоята
врата. ”; и Пенчославейковите „Неразделни” в ямбичните стихове: „…/ телата ни като умрат/ душите ни да са сберат…”; и
цялата културна традиция на „Мисъл”. И още – почти съвършения 4-стъпен ямб: „Послушай, либе, вярна реч,/ Що бягаш
толко надалеч?/…/ Послушай и добро стори,/ Не знаеш ли, че
ма изгори?”, а също и 4-стъпния хорей: „Руса коса аз желая/ И
за нея едвам трая/ Разплети я, обвий ма,/ Кат умирам съживи
ма!/…/ Бели ненки аз милея/ И зарад тях вена, тлея. / Ти ги
имаш, мили свете,/ Как трендафил китка цвете. / Разкопчей
ги, покажи ги/ И на мене харижи ги.”48
Проводници на тази народна култура, според Б. Пенев,
са „градският живот …(и) гръцкото влияние…, те са намирали широко разпространение преди всичко поради популярността на формата и съдържанието си и поради това, че са
изразявали интимните чувства на една определена и оформена градска среда. … благоприятствували са леките, прости
мелодии … препечатват се, преписват се, явяват се в различни
варианти, докато се забрави името на техния автор…, не могат
да се нарекат н а р о д н и в същинския смисъл на думата. (…)
Подобно примесване на изкуствената популярна песен с народната – твърди Б. Пенев – се е извършило у нас при новите
социални условия на нашия живот през втората половина на
48
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миналия век, когато започва все повече да се обособява нашето градско съсловие със своите отделни интереси, привички и
наклонности, когато то започва да създава свои традиции и да
налага свой вкус. … И какво виждаме в резултат? Българинът,
който е дошъл от селото в града, за да стане занаятчия или
търговец и е решил да се вграждани, започва постепенно да
забравя патриархалния бит на средата, от която е излязъл, и
захваща да усвоява външните форми на един друг, не селски,
а градски бит, който се обуславя от нови, съвсем други обществени и икономически условия. В такъв момент… у нас се
явяват и преводите на Славейков, поместени в песнопойките.
Те са задоволявали една потребност, макар и твърде суетна, и
са били предназначени, както е отбелязал сам Славейков, „за
разтуха на младите”.49 (курсиви наши)
Впрочем появата и разпространението на подобен род
текстове не е съвсем „безобидно” фолклорен. Статутът на тяхното функциониране в общата речева среда е твърде неустановен – полуавторски, полуфолклорен. Макар и авторски в
повечето случаи, тези песни са с доста колеблива атрибуция и,
така освободени от лични дефинитивни своеобразия, успешно налагат посредством словесни и музикални клишета авторитетни, стратификационно обособени поведенчески модели,
устойчиви модни тенденции, изобщо – начин на живот. Те се
намесват в приватните територии на съществуването, те са неделима част от „дневния ред” на масовокултурното общество.
Те са своеобразен знак за еманципацията на възрожденското
ни общество (нашето и подобни на нашето). Ниският продукт,
който това явление ражда, парадоксално се превръща в белег
за културно развитие, симптом за движения на творческото
съзнание, грижа за задоволяване на публичните потребности. Това, което днес наричаме субкултура, попкултура, кон49
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тракултура, във времето на Б. Пенев е ясно локализирано в
ясно обособеното контра-поле на формиращата се градска
култура, разпростаняваща се посредством „топлата” (както би
я нарекъл Маклуън) медия „песнопойка”. Днес средствата за
масова комуникация – „топли” или „студени” – създават илюзията за масовостта и популярността на това изкуство, което
Б. Пенев нарича „поезия за войници и слугини”. То има утилитарен, комерсиален и безкрайно прагматичен характер, предупреждава ни още в началото на века Б. Пенев, и не представлява заплаха за „истинското”, „елитарното”, „високото” изкуство,
защото не се „мери” с неговия аршин.
***
“Две моми ме либеха/ И двете аз ги либех,/ Та не зная,
горкана,/ Коя от тях да зема. / Или коя да н’зимам. / Едната е
пъстроока,/ Златни са ѝ космите; / Другата е чернока,/ Ябълки ѝ гърдите. / Ах, да можех аз, клети,/ Да ги зема и двете!”50
Това е симптоматичен текст, отново от песнопойките на Славейков, разгръщащ „класическия” (приказен, анекдотичен)
мотив за неекспонираното любовно съперничество, в което
русата и тъмнокосата жена не са аксеологически осмислени
като доброто и злото (красавицата и вещицата), нито психоаналитично четени през призмата на представата за Анимата
(но и всичко това, в крайна сметка, е вярно), а вълшебният герой – Хитрецът, Принцът (тук – в неговия градски вариант –
Любовника) – чрез лъжа или вълшебни помощници оцелява в
тази толкова архетипно напрегната ситуация. Мотивът работи
вече цял век и половина в териториите на българската модерна
градска – масова култура: „Аз си имам две съседки,/ две съседки, две кокетки. / Чернооката е Гинка,/ а пък русата КаСлавейков, П. Р. – Песнопойка, Цариград, 1870; цит. по: Стихотворения 1870–1895, т. 2, С. 1965.
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линка…”. Изключително интересни наблюдения биха могли да
бъдат направени по повод на българската менталност и тук, с
риск да бъдем обвинени в самомнителност, ще си позволим да
„допишем” Боян Пенев, като „въобразим” неговите възможни
анализи и типологизация на текстовете в последвалата традиция на песнопойките… Обещаваме да не стигаме твърде далеч
и да спестим на аристократа-естет някои образци на днешната
суб-културна текстова и интонационна среда, наричана попфолк-чалга, въпреки че принципите на текстостроене и надграждане на паралелната „втора” култура е факт.
В годините 1925, 1926, 1927, 1945 (и след това – в 60-те
и 70-те години на ХХ век) излизат сборници под заглавия от
типа на: „Песнопойка”, „Народна песнопойка” с подзаглавия,
уточняващи жанрово-тематичния регистър, представящи съдържанието и предполагаемата рецепция на тези творби (а тя
е завидна): „с отбрани народни, любовни и турски песни”; „със
старонародни любовни песни от българския народен певец…”.
Още по-интересен е фактът, че традицията, подета от Славейково време, продължава почти век. Във втората половина на
40-те г. на ХХ век се появяват „ОФ народна песнопойка „Червената армия” – с най-нови трагични патриотически партизански и старонародни песни”. Впрочем, особено много се държи
на старонародния и въобще – на народния, фолклорния елемент в тях, а скромния подпис: „Янко Абаджиев, с. Борисово –
Шуменско, живущ в гр. Трявна, ученик на певеца Т. Г. Златев от
гр. Попово” (и достоен наследник на възрожденския славей от
Трявна) не е достатъчен. На титулната страница четем следните стихове (да ги наречем презентативна или авторефлексивна поезия, лирически – по точно стихоплетски блърб на тази
полуфолклорна-полуавторска мистификация):”Аз съм роден
в село/ Но мога да кажа смело/ Макар и не признат за поет/
Пак пея нещо по тоз свет. / Песните ми не са модерни,/ А са
всичките народни,/ Който ги чуй, да си купува,/ Абаджиев
187

да споменува. ”И още: „Аз съм песнопойка дребна/ Безспорно на всеки потребна/ А от певеца наредена/ Да де е распоредена. / Живея и съдържам тези песни/ И народни и чудесни/
Ем сбрани турски и любовни/ Верни, народни и хороводни.
/ Който чуе да ви купува/ Абаджиев с нея да споменува. ”51
Тук правят впечатление няколко безспорни факта, които
аргументират масовокултурната стойност на явлението „книга-песнопойка”: тя е комерсиален продукт, целта е „да се купува”, но пък е „безспорно на всеки потребна”, защото изпълнява
важни „духовни” функции. Песните в нея са „народни и чудесни”, „верни, народни и хороводни”, едновременно авторски, но
и „турски”, „народни” – „наредени” от певеца (“не съм поет”,
„живея и съдържам тези песни”). Наблюденията на Б. Пенев
относно прагматичната стойност на подобен род полуфолклорни-полуродни-полуестетически синкретични културни
продукти (“четива”, но не съвсем) се оказват удивително точни. Привидната всеядност – тематична, стилова и жанрова – на
тези песнопойки е обяснима: неуточнен е профилът на адресата и рецептивната ситуация. Това е книга за всеки, всякога, по
всяко време, „за всеки ден и всеки дом”, „домашна енциклопедия”, „домашна библия”… „за разтуха”. Във формално-стиНародна песнопойка на Янко С. Абаджиев с. Борисово – Шуменско живущ в гр. Трявна, Печатница, книговезница и книжарница
„Чикаго”, Хасково, 1926; Народна песнопойка с отбрани народни, любовни и турски песни Наредил: Янко Ст. Абаджиев (български народен
певец) родом от гр. Шумен – живущ в гр. Трявна ученик на Господин
Т. Златев, Попово, Печатница „Ренесанс” Търново, 1925. Следващите
издания на песнопойките излизат в: Търново – Печатница Ив. П. Касабов, 1926; Свищов, Печатница на Влад. П. Янакиев; Ямбол, Печатница
„Светлина”, 1927; Печатница „П. Пенев” – Шумен, Печатница „Гутенберг”-Пловдив. Особено интересна е О. Ф. Народна песнопойка „Червената армия” с най-нови трагични, патриотически, партизански и старонародни песни. Съставил народния певец Иван Раднев от гр. Русе.
Печат „Малджиев”, Русе, 1945.
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листичен план тези поетически текстове предпочитат силабическата, по-рядко тоническата и още по-рядко – силаботоническата система на стиховия строй; а предпочитанието към
съседните женски глаголни рими придава почти автентичното
им „възрожденско”, „даскалско” звучене. Още по-интересна е
жанрово-тематичната картина на „песнопойния” дискурс. Ето
как изглежда тя:
А) химни, маршове, патриотически песни: „Македонски марш” (“Изгрей зора на свободата,/ Зора на вечната борба/
Изгрей в душите и сърцата/ На всички роби по света”); „Стар
дядо стадо пасе” (“Стар дядо стадо пасе/ Горе на Пирина/…/
Че извади гусла/ Че засвири песен тъжна/…/ Где е Ботев где е
Левски/ Где е Караджата/ Где е Гоце Делчев/ Где е Тодор Александров/…”); „Марш на пролетарската армия”, „Катюша”, „Към
нашата селянка” (“Ти заслужи доста/ Селянко работна/ Макар
че си проста / съвсем неграмотна…(след което се описват подвизите ѝ като майка, съпруга) и пр.;
Б) епически песни-хроники (свръхдескриптивни, с публицистично-репортажен характер):
“Песен за мъките на живущите българи (през 1923 г.) в селата около Деде Агач” (с послепис: „според показанията на…”);
„Песен за невинните изклани в гр. Добрич през 1916 г.”; „Черню
болярина как вместо гостите закала жена си после него си” (сюжет, познат от източния епос „Приказки от 1001 нощ”); „Найнова песен за убийството на разбойника Митю Ганев”; „Найнова песен за убийството на Иван Тодоров от любовницата му
Донка Николова от с. Бяла Черква, Търновско” (реториката на
заглавието кореспондира с посланието на журналистическия
новинарски текст); „Как майка убила сина си”; „Песен за Стоянка мома хубава, убита на 21.Х.1923 г. ”; „Песен за отровената
Донка Косева от Керяка”; „Закланото дете от майка си”; „Ужас189

ното изкалвание на едно семейство в с. Шамлиево Никополско
на 26.Х. 927 г. ”; „Най-новата песен за ужасното земетресение
на 14 април 1928 г. ”; „Песен за Кънчо младо бакалче”; „За тайната трагедия на Денка Тодорова от с. Божурово, Крнобатско с
Никола Сираков, финансов бирник от с. Юпер на 8 ноемврий
1944 г. ” (вече цит.); „Песен за идването на Червената армия и
падането на фашизма на 9 септемврий 1944 г. ”, „За падането
на Берлин на 9 май 1945 г. ”; и пр. Ето как звучи „Песен за невинните изклани в гр. Добрич през 1916 г. ”: „Слушайте братя българи/ Каква ще песен да запея/ За нащте братя българи/ Що ги румънци изклаха/ Във Добрич там при гарата/
Кат се войната започна/ …/…”- песента описва библейските
страдания на Савко Пехливанина и Кънчо, след което се разгръща баталията на всеобщото страдание: „най-много тогава
пострадаха/ момите още булките/ тех ги румънци вземаха/
и най-позорно изнасиляха/ след това и тех колеха/ на некои
гърдите режеха/ други пък трудни разпряха/ че им дечица
вадеха/ и ги на ножове набиваха…”.
Нерядко битова драма може да бъде разгърната в епически песенен слог – такава е историята за Стоянка мома хубава
(“убита на 21.Х.1923г. ”). Датировката е в състояние да заблуди
читателя, че в центъра стоят исторически събития – нищо подобно – това е убийство от ревност и любов;
В) любовни романси; треноси-елегии; балади:
“За влюбените брат и сестра Стефан и Стефанка”; „Как
бащата изневерява дъщеря си. Стефан Чаталбашев от с. Вързулица (Свищовско)”: (“ Нигде не се е чувало/ Баща дъщеря да
люби,/ Както сега е станало/ В това село Вързулица…”). Впрочем едипови мотиви в този тип словесност не липсват, нещо
повече – нездравият интерес към точно такива сюжети, интерпретиращи инцестни нарушения на сексуалното табу – баща
изнасилва дъщеря си, баща се влюбва в дъщеря и тя ражда дете
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от него, брат и сестра влюбени и пр., провокиращи нездравия
интерес на публиката, която има нужда от силни страсти, емоции, от съпреживяване и катарзис – всичко това е същностен
белег на модерната масова „сапунена” култура.
“Любовна песен” – по-известна като „Май ли беше или
юни…” откриваме пък в различни, включително и пародийни,
варианти; „Отчаяна мома” (“…ти си ми бога, ти си ми царя,
и на мойто сърце ти си господаря…”); „Смъртта на един туберкулозен”: (”Смъртта ми наближава/ смъртта е близо веч/
гори, поля, долини/ ще се разделят веч…”) ; „За Пенка сираче”; „Хубавата Данка” и пр.
Темата „Ромео и Жулиета” съдържа „Песен за Стефанка Атанасова и Стойчо Николов от с. Макак – Шуменско” :
(“Стойчо Стефанка пак дума/ Я слушай любе послушай/ Ази
съм мила намислил/ Край на живота да сложа/ Ако си с мене
съгласна/ Двама наедно да умрем /Мъртви ще ни двама венчеят/ За пример ще го направим…”) и пр. Тук с пълна сила „работи” Аристотелевата концепция за катарзиса…
Г) „частушки”, „райошник” (поради непреводимостта
на възприетия руски термин, тук уточняваме: говорен съседно римуван дисметричен стих в народната словесност от
типа на „Вино, винце!/ Хубаво имце! / Кога се вино режи/ яз
от него далеко бежим. / Кога каже чепът „Кръц!”/ и яз у кесия„Пръц!”) и пародии: „Къде ще се стопли момата”; „Уца-уцаца” (“Госпожица Магдалина/ уца-ца-уца-ца…. ”; „Моята хазайка млада…. ”; „Страстно аз обичам Мими…”); „Любовна” (по
известна като „Аз си имам две съседки”); „Нашата комшийка
Яна”; „Христинка”: (“Наш’та комшийка Христинка /Каква е
страшна мискинка /Хора без да ги познава/ В тъмно с тех се
запознава…”); „Салонен карпач”; „Господа и дами”; „Ленивите Тревнини синове”; „Разликата на жените”; „Старешка свадба” (жанрово неизбистрена – пародия или балада?); „Господа
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и дами”: (”Ах! Що ми трябваше мене такава жена/ Що ми
трябваше такваз беля/ Щом жената влезе вкъщи/ Като че ли
дявол същи…”); „Разликата на жените”, „За скъпотията”, „Доказана истина”;
Д) анакреонтични-вакхически-еротически:
“Песен за дряновските булки”: (“Тръгнали са ми Дряновските булки/ На сбор да идат, сбор да сборуват…”); „Никога
вода не пия”: (“ Аз Иванчо се наричам/ На баща си аз приличам/ Аз не съм политикан/ Сал признавам бог стакан/…/ от
водата ме е страх/ неща жаби в стомах…”); „Адиос мучачос”(по
известна като „Червени устни и вино от Тарагона”); „О!Дона
Клара”(“…мечта на мойте мечти /със тоя чуден танц ме подлуди…”); „Тоз мерак”, „Песен за възрастните слугини”, „Мома
без зестра”; „Аз си имам две съседки/ Две съседки две кокетки”
(цитираният мотив за който стана вече дума)(“Любовна”);
Е) турски любовни:
В жанровото разграничение „народни, любовни и турски
песни” откриваме проекция на асимилативни и дисимилативни промени, предизвикани от вътрежанровите тенденции към
конструктивна хомогенност у макрожанровите образувания;
Ж) имитации и мистификации (“а’ла…”):
“За хубостта на жените”(по П. Р. Славейков); „На прощаване”: (“Не плачи, майко, не тъжи/ Че станах ази бунтовник/
Размирник, майко шумкаджия/ Та тебе и булче оставям…”); „В
механата”: (“На тежко вино в механата/ Самин остал във късен
час”) (по Ботев); „Тъжна съвременна добруджанска песен”(“Я
надуй дядо гайдата…”); „Никола и Радка. Станронародна песен” (определение, което представлява категоричен жанровостилистичен белег на имитацията и мистификацията…);
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З) турски, сръбски (непреведени) песни: „Кака беберим”, „Динизе”, „Алкамаи ур бени Катинам / Куртулаим бу
джандан…”; „Одакле си села / Девно Яна млада/ Из Рисия брила / Из Киева града…” и пр.;
Когато говорим за имитации, епигонства, мистификации и откровен плагиат, трябва да имаме предвид обилната
цитация в пространството на този тип култура (не случайно
наричана „поп-” и „суб-” – т. е. подправена, вторична, отпадъчна, неорганична, непълноценна, имитираща високата), която
стои на границата (и нерядко преминава) между добрия вкус
и кича.
Изследователската нагласа на Б. Пенев, формирана в почти манифестен порядък още през 1910 г., три години след като
е завършил своето висше образование, се изгражда от неговата
още тогава заявена готовност да отстоява вездесъщата обективност на широкия иполиттеновски социологизъм, от една
страна, а от друга – трудно прикриваното естетски мотивирано оценъчно пристрастие към стойността на тълкуваните художествени факти. Първата линия на изследователския идиостил на Б. Пенев предвижда литературоведска активност не
само спрямо текстове с безспорна естетическа стойност, но и
към текстове на „второстепенни” писатели, които „образуват
преход от една епоха към друга”.
Боян Пеневият историографски обективизъм не изчерпва дефинитивния си периметър само чрез обхвата на критерия
„естетически ценно/ естетически нестойностно”, но стабилно
го закрепва и върху една, достатъчно широка от гледна точка
на литературоведската норма от началото на ХХ век, жанрова
територия. Върху нея той разполага и недостойните, тъкмо защото са нелитературни в прякото си предназначение, текстове, които ние, отдавна снабдени със специфичната понятийна
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двойка център-периферия, бихме дефинирали като текстове,
изграждащи т. нар. литературна периферия: „интимните писателски изповеди, разпръснати из писма, неиздадени ръкописи,
мемоари и пр. ”52.
Литературоведската интуиция на Б. Пенев, исторически
апробиран вече в практиката на културно-историческата школа в литературознанието, ако ни заставя да го оценяваме като
неоригинален (например спрямо „Вилла Алберти” на А. Н.
Веселовски), същевременно ни заставя да го схващаме гордо
като родно гениално предзнаменование на Тиняновия интерес към литературата на епигоните. Тъкмо второстепенните и
нискоразредните литературни факти и всякакви съпътстващи
речеви прояви, заради обстоятелството че не съдържат евристичен креативен импулс, оголват (ако се съобразим с понятието на Тинянов) отложените в периметъра на средния литературен манталитет устойчиви изобразителни модели. Тъкмо
това са банализираните – и което е още по-важно – разпознаваеми конструктивни стереотипи, които формират както
част от високата култура, така – масовата (ниската) култура,
но вече в нейния преимуществен обем. Много интересно е обстоятелството, че Б. Пенев е направил един удивителен пропуск, разсъждавайки върху взаимодействието между масовата (т. е. градската, която идва да замени селската) и високата
(литературна, улавяща „тенденциите на националния дух”)
култура. Впрочем, само двама, според Б. Пенев, са творците,
улавящи „тенденциите на националния дух” – Пенчо Славейков и Пейо Яворов. Тъкмо онази част обаче от тяхното творчество, която се оказва песеннопригодна, бива подложена на
непредвидимата за критика ориентация обратно към ниската
масова култура чрез нарочната им песенна популяризация,
Вж: Пенев, Б. Посоки и цели при проучване на новата ни литература. В: Мисъл, 1910, сб. ІІ.
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чрез самиздатския по своя характер личен обмен на Яворовите любовни стихове между ученички53.
Изобщо, извеждането на „високия” текст от естествено
присъщото му пространство – стихосбирката, салона, посветения литературен кръг, специализирания журнал – го отчуждава от изначално свойствената му естетска езотеричност.
Принципно, умишленото отделяне на мелоса – кантос, саунд,
от речитатива в технологичната практика на съвременното
певческо образование снабдява с относителна ценностна автономност двете страни на песенния продукт. Даже „нестойностни” текстове като известните песни на Д. Чинтулов и Ст. Стамболов са снабдени със сакралния ореол на високия химничен
жанр едва тогава, когато се превърнат в предмет на колективна идентификация чрез масово песенно произнасяне–декламация. Такива са: „Къде си вярна ти, любов народна”, „Вятър
ечи”; „Не щеме ний богатство, не щеме ний пари”, „Хей, народ
поробен” и др. От друга страна пък, стабилизирани във високото литературно поле текстове като „Хубава си, моя горо”
на Каравелов; „Неразделни” и „Видях два бука, прегърнати в
гората” на Пенчо Славейков; „Хайдушки песни” (“Ден денувам…”) и „Заточеници” на Яворов, превръщайки се в песни,
заемат позиция в надоценъчния ред на масовия репертоар (за
битово-хедонистична консумация – в софраджийски песни,
в „застолье”). Така до „Градил Илия килия” може да прозвучи „Хубава си моя горо”, така „Неразделни” може да се окаже
в потискащо съседство с вакханалния анакреонтически химн
„Аз съм Гошо хубавеца”…
По неизбежност владени от персоналните си естетически
вкусови пристрастия, ние произнасяме оценката си върху литературния факт тогава, когато той се нуждае от нейната подВж: Пенев, Б. „Дневник” (цит. съч.) – за обмена на стихове между ученички.
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крепа. Ако масовото тиражиране на факта обаче стабилизира
естетическия му статут, дори изтънчени ценители се предоверяват на неговите основания, стават като че ли безкритични към естетическата му стойност. Масовизиран, фактът се
е оттеглил в защитеното от оценъчна агресия пространство
на средния художествен манталитет, отлаганията в който очертават конфигурацията на етнокултурния профил: да влезе
в защитеното пространство на етнокултурния уют за всеки
текст, независимо от неговите естетически достойнства, е изключително трудно. Но онова, което за литературоведа е още
по-съществено, е тъкмо обстоятелството, че да излезе оттам,
да преодолее изключително стабилната стереотипност на етнокултурната ментална конфигурация за същия литературен
факт се оказва още по-трудно. Високата инертност, свръхвисоката устойчивост на отложения в механизма на етнокултурната идентификация литературен факт вече потвърждава неговата огромна значимост като формант на „националния дух”
(Б. Пенев) или на националния манталитет (както бихме се изразили днес). Впрочем, функционалната близост между тези,
конституиращи националния дух форманти и въведеното в
литературоведско обращение понятие „текст субстрат” (М.
Неделчев) е повече от очевидна. Архетипната функционалност
на подобни отлагания спрямо равнището на средния национален манталитет ги дефинира като особено важен обект на литературоведския интерес, тъй като самият процес на отлагане,
неподлежащ на самоволно управление (освен чрез реклама),
дефинира степента на тяхната ментална приспособимост.
Ако за установеното от Боян Пенев взаимодействие между анакреонтичната градска лирика на Атанасиос Христопулос
и ранната еротична лирика на П. Р. Славейков той е положил
тежък издирвачески труд, при това без да знае гръцки, някак
си пропуска да коментира популяризирания от Иван Шишманов литературен случай „Шуми Марица окървавена”. „Превра196

щението” на солдатската кафе-шантанска песен „Wenn die
Soldaten durch die Stadt marschieren…”54 в първи химн на Третата българска държава е една от най-забележимите (видимите)
метаморфози на ниското и нелитературно слово, периферното, маргиналното слово – в слово на безспорна надоценъчна
етнокултурна стойност, каквато представлява литературнопесенната регалия с жанрово обозначение „национален химн”.
Би било невярно да се твърди, че историята на тогавашния
българския химн е останала извън полезрението му. В една късна своя
работа (“Из миналото на град Шумен”// Годишник на СУ. Историко-филологически факултет, кн. ХХІІІ, V, 1927, с. 1–31) Шишманов, представяйки музикалната дейност на „…сестриният син на Войникова – Анастас А. Стоянов” (с. 28), посочва, че излязлата през 1882 г. „с нотопис”
негова „Народна песнопойка” в 3 части е публикуван „първообразът
на „Шуми Марица””(с. 31). Според първия значим композитор на нова
България за първообраз на националния химн е послужила песента
„Ах умирам!”, „…донесена в Шумен от маджарския емигрант Шафран”
(с. 31). Приложен е и нотен запис, който, независимо от известната си
хармоническа вариативност, представя безспорни основания неговата
мелодия да бъде смятана за непосредствено свързана с музикалния образ на химничната регалия.
Притежаващият музикално образование Б. Пенев (виж напр.
Ценко Минкин – „Непознатият Боян Пенев”// Литературен форум, 47,
№30 от 29. 07- 04. 08. 1992, където авторът разчита запазените в архива
на учения нотограми) обаче трудно би се въздържал да не коментира
в сравнителен порядък и приложения от И. Шишманов нотен запис
на немската кафе-шантанска песен „Wenn die Soldaten durch die Stadt
marschieren…” (виж Шишманов, И. Историята на „Шуми Марица”//
Денница, 1891, кн. 7–8), ако е познавал сравнително-историческото
проучване на Шишманов. Ако се съди по очевидното пристрастие на
Б. Пенев към евристичния патос на компаративистиката (напр., „Меркантини, Ботев и П. Славейков”), той не би пропуснал особено подходящия случай да я демонстрира.
Що се отнася до по-късната работа на Ст. Чилингиров (“Шуми
Марица”// Българска мисъл, 1929, кн. 2–3), Б. Пенев не би могъл да я
познава, тъй като тя се появява 2 години след смъртта му.
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Когато разсъждаваме върху текстове, компромисно обозначаеми като „парапоезия”, имаме предвид подчертания мелодраматичен дискурс и носталгичния модус, спраямо който
те – семантично и рецептивно – се самообозначават. От оригинала на „Шуми Марица” (“Wenn die Soldaten durch die Stadt
marschieren…”:”Когато войниците маршируват през града/
момичетата отварят прозорци и врати/…”) през „Лили Марлен” и „Катюша” (та чак до „Батальонът се строява/ за последен път/…”) наблюдаваме едно поразително словно-музическо
единство, в което творбите проявяват склонност да „изнамерят” новото си фолклорно битие в практиката на масовата
култура. Литературата, по думите на О. Фрайденберг, а покъсно и според теорията за всеобщата цитатност и мозаечната
същност на текста (Ю. Кръстева), съвсем естествено може да
бъде непосредствена причина за раждането на литература, но
това движение от „факт към фактор” (О. Фрайденберг) е възможно предимно в спецификаторското поле, предназначено за
познавачи – на интерпретацията или свръхинтерпретацията.
Безискусният механизъм на фолклорното разпространение (и
на новоизкования химн, и на еротичните запявания на Дядо
Петко, и на „наложената” „Катюша” и „забранената” „Лили
Марлен”) по-скоро има нужда не толкова от сходен на себе си
пораждащ фактор, както това се случва в литературата, а от
стимул, локализиран в друг естетически социален ред. Не самият фолклор ражда фолклора – раждат го събитията. Събитието поражда текста (също като в журналистиката и в света
на медиите?). Такъв фактор от друг ред, макар и авторски, но с
фолклорна известност, може да бъде простото обстоятелство,
че на война, независимо от коя страна на барикадата се намира войника, той просто изпитва носталгия по дома, болка по
сантимента (по спомена за любимата жена). А това е вече достатъчно валидно обстоятелство да се „направи” песен, макар
че, изговорено с подобаваща фолклорна буквалност във висо198

ката литература би изглеждало твърде банално. Баналността и
стереотипизацията във фолклора са съществената причина за
неговата висока тиражност.
Именно върху тиражността – от една страна – и причините за тази тиражност на песните от този „войнишко-слугински” порядък разсъждава Б. Пенев, забелязвайки, че има преки
функционално-типологически съотнасяния между фолклорното амплоа и мелодраматическата архитектоника на тези песни, които безспорно провокират дори аристократичния вкус
на големия естет. Самият факт, че Пенев проследява детайлно
логиката на „любовния роман” а ла Хайне и Байрон, и прецизно изброява (в духа на Голдони, Сурийо и Проп, доста по-рано
от Льобрюн и Морен) 18 устойчиво повтарящи се мотива на
любовното действо (влюбеният, току що пристигнал в града; води коня си към хана; случайно съглежда своята бъдеща
изгора; първи повод на любовни страдания; скърбите и мъките си нещастно влюбеният изразява в следните стихове;
Той тръгва (по гурбет); скита из чужди краища; но нейният
образ навред го преследва и не му дава мир; мисли по какъв
начин да открие любовта си; дири и все не може да намери
повод; той се решава да ѝ напише писмо; сполучва да спечели
нейната любов; но скоро тя ме изменя; припадък на отчаяние възклицава; неговата злоба се заменя с резигнация, той
прощава на неверницата си изгора; и се надява, че един ден,
тя ще го оцени; и ще го призове.) означава, че критикът, съвсем в духа на „своя” век, съзнава стратегическата позиция на
мелодрамата в културата на своето време, ако и да е радикален
и безпощаден в своите художествени оценки. Знайно е, че мелодрамата е самопородил се жанр („незаконороден” и „чудовище” го нарича Дидро; „конформен”, защото се стреми да се
хареса на тълпата – го нарича Била, „за тези, които не знаят
да четат”- го нарича сам, неговият „баща” Пиксерекур), който паразитира върху мита, архетипа и вълшебната приказка и
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разчита изцяло на разпознаваеми типови ситуации. Той притежава „необходими” персонажи, ситуации, среда и формални
условия светът да се „случва” в определен порядък. Порядък,
който ще гарантира неговата хармония, неговата идилична
осигуреност. Б. Пенев съзнава, че тези светове са продукт на
определена емоционална нагласа, че всъщност мелодраматичното (на което не му пречи и да се надсмива) е състояние на
духа, философия на вкуса; спектакъл – тъй необходим – на
ежедневието – гранично или уталожено в прозата на човешкото битие. 55
Мелодраматичният свят е „твърде човешки” и в него, по
думите на Хосе Ортега-и-Гасет – просто „може да се живее”
(или пък – може да се живее просто), за разлика от модерното изкуство, в което категорично „не може”. 56 Именно поради
това, може би, Яворов и Пенчо Славейков, да не пропуснем и
Вазов – големият български „мелодраматург” (А. Стефанова),
та дори и Дядо Петко Славейков (всъщност, той е Първият!)
създават подобни паралелни светове, в които е възможно да
се живее. Далеч от резигнацията, алиенацията и песимизма.
Далеч от серафичното и инферналното. Такива са безспорните
еротични (еротомански) Дядославейкови бестселъри, възхваляващи „хубостта на жените”, подобни в своята буквалност,
макар и не – еротизъм са по-късно „Калиопа”, „Неразделни”,
„Видях два бука…”. Веднъж сътворени, те забравят своето първоначало, „пара-”авторът им ги шлагеризира, като музиката за„Мелодрамата е жанр от ежедневието, който цели да прогони негативната енергия извън границите на конкретната реалност. В
този смисъл той предлага една фундаментална „естетика” и „етика” на
функционирането на едно идеално общество, на един идеален свят”. Тя
е „новият фолклор на буржоазната епоха, новият общ език на индустриалната цивилизация. ” (Стефанова, А. Мелодрамата през погледа на
теорията, С. 2000, с. 37–8).
56
Ортега-и-Гасет. Х. Естетически есета, С. 1984.
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дължително им осигурява битието на възможен, желан, наситен, анимизиран свят. Защото шлагерите са нещо като огледала
на митовете и копнежите на своето време, те са на гребена на
модната вълна, хабитуси, импониращи на наложилите се поведенчески модели на „бо монд”-а. Неслучайно етимологията на
немската дума „шлагер” отвежда до представата за този, който
надвива, стои най-отгоре (респективно – притежава максимален брой карти) и хазартно побеждава. И ненапразно суеверието гласи, че сънуваш ли, слушаш ли или изпълняваш шлагер
насън – в живота ще ти липсват любов и романтични изживявания. Сънища, блянове и копнежи, отложени в полето на литературността, диалогизират във вакханалията на шлагерните
наслади.
Теоретиците на мелодрамата твърдят, че тя се утвърждава в гранични исторически епохи и има терапевтична функция (която изкуството априори притежава), но тук тя е твърде
непосредствено буквална. Тя лекува рани с вълшебния балсам
на успокоението, доволството и насладата (към фронта летят
любовни писма в стихове – например). „Мелодрамата хармонизира позициите на обикновения човек в света, тя е мощна
идеология на ежедневието, компенсира емоционални и интелектуални липси, трансформира социалното напрежение
в емоционално; полезна е за нормалното функциониране на
обществото”. 57 Обърната към стереотипите на средния персонаж (в категорично противопоставяне на модерна), тя съвсем естествено ще бъде квалифицирана като „слугинско” изкуство, като „войнишка” лирика, като духовността на плебса.
Тя е обърната към средните и низовите хабитуални жестове и
практики – не към свръхчовека. Което не пречи адептите на
Шопенхауер и Ницше периодически да се изкушават от ниска57

с. 158.

Стефанова, А. Мелодрамата през погледа на теорията, С. 2000,
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та ѝ, но вълнуваща природа и шлагерната ѝ популярност, от
непосредствеността на усещанията ѝ и интензивността на желанието за общуване, което тя поражда. Б. Пенев (и Б. Ангелов,
впрочем) е успял, макар и лаконично, да улови и предефинира
формулата на социалния успех на това „псевдоизкуство”, наречено „поезия за войници и слугини”. На народа му трябват
хляб и зрелища. И, тъй като тогава епохата на масовата визуализация все още предстои, все още хабитусът „е” в зората на
масовата култура, във времето на налагането на булевардния
роман и музиката на живо, ще се задоволим с вечното идеологическо оръжие на катарзиса, на приемането и съпреживяването на историята, на страстите на героите и обикновения
човек – песента. Това е свръхадаптивият жанр на всички времена. Едва след 1800-та година ще го „измести” театралната
мелодрама, нейният жанров живот обаче ще се окаже твърде
„кратък”. След 1887-ма година функциите ѝ решително ще изземе фотографията, пресата, грамофонът, а в първата половина на „новия” медиен ХХ век – радиото (радионовелата).
И все пак, старата градска песен, описана в началото на
своето раждане от Б. Пенев чрез П. Р. Славейков и Христопуло, само маркира мелодраматическите сюжети, които иначе
са епически занимателни и детайлни, а всъщност акцентира
върху мелоса. Съответно мелодията също е „маркираща”, дори
когато „цитира” високата музикална класика (или фолклора),
тя е ориентирана към модния ритъм и интонация, тя е „запеваема”. (Изключително интересни са подобни механизми както
на снизяване на високите образци, така и обратно – на въздигане на долнопробния мелос: кафе-шантанската песен „Когато
войниците маршируват…” се превръща в „Шуми Марица”; популярна турска любовна песен се превръща в „Къде си вярна
ти, любов народна” и пр.)
Старата градска песен притежава фолклорните характеристики вариативност, устност, анонимност, прагматичност в
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описанието и осмисляне на битието, и пр., но едновременно с
това „настоява” на своето литературно потекло. Доказателство
за това е практиката на песнопойките и сборниците от типа
„смесни китки”, албуми, дневници, лексикони – практика, която е и биографически (и текстово и метатекстово) обвързана
с Петко Славейков и Боян Пенев. Тези макрожанрове представляват интересен културно-естетически феномен, напомнящ
Двуликия Янус – едновременно обърнат и към висотите, и към
низините на естетическото; към салона и театралната зала, но
и към площада, булеварда, кафенето, кръчмата, шантана. Тази
култура носи салонното изящество на жеста, словото, мелодиката, но и площадната вакханалност на емоцията, еклектиката и крещящата пърстрота на булевардния слог. Това е една
култура на стилистичния еклектизъм и конформизъм, носеща
духа на модерното време, към чиито хоризонти в синхронен
и в диахронен план гледа големият теоретик, историк и естет
Боян Пенев.
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Парапоезия и соцканон.
Песнопойки и комунистическа
идеология през втората половина
на 40-те години на ХХ век
Социалистически реализъм – какво е това? Фикция,
мит, пропаганда, ирационално понятие, плод на неокласицистични вкусове, изкуство на стереотипни светове и герои под
въздействието на определена доктрина? „Социалистическият
реализъм е основен метод на съветската художествена литература и литературна критика, изисква от художника правдиво, исторически конкретно изображение на действителността
в нейното революционно развитие. При това правдивостта и
историческата конкретност на художественото изображение
на действителността са длъжни да се съчетават със задачите на
идейното преправяне и възпитаване на трудещите се в духа на
социализма. ” Това гласи Стенограмата от Първия Всесъюзен
конгрес на съветските писатели (1934 г.).  В скандалната си статия от 1957 година „Что такое социалистический реализм” Синявски цитира текста на тази стенограма, като поставя акценти
върху ключовите характеристики на този странен „метод” – те
са тематични, дидактични и гносеологически, а именно „революционно развитие”, „възпитаване в… дух” и „правдивост” на
художественото „изображение” (изкуството не храни никакСтенограма от Първия Всесъюзен конгрес на съветските писатели, М., 1934, с. 716, цит. по Синявский – „Что такое социалистический
реализм”,1957, В: Антология самиздата, сост. М. Барбакадзе, М. 2004.
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ви съмнения, че неговата функция е моделираща по отношение на илюзията „действителност”). Акцентът в нашия текст
обаче ще бъде поставен върху „историческата конкретност на
художественото изображение на действителността” (а „конкретност” не означава задължително „правдивост”), защото в
текстовете, най-общо назовани парапоезия (от песнопойките)
се оглежда хабитусът, eжедневното профанно съществуване на
човека в социума. Тези творби с полуфолклорен-полуавторски
статут, в които е жив духът на синкретизма (слово, музика и
танц), заедно с модата и киното впрочем, представляват онова
културно поле, което сме свикнали да обозначаваме с (между
нас казано) нищо не значещия термин „масова култура”. Текстовете на масовата култура са най-чувствителният сеизмограф спрямо случващото се в така (парадоксално) наречената
„извънезикова реалност”. Защото няма нищо извън езика. Или
иначе казано – тази култура паралелно преживява и изиграва
„нещата” от живота, тя борави с простосмъртните модуси на
човешката екзистенция – нещастна любов и ревност, изневери
и любовни триъгълници, страдание от раздялата, неразбраната творческа душа, беднотия и недоимък, болести и смърт, но
и войни, революции, кризи. Нека само си спомним хазартния
жест на един симптоматичен персонаж на тази култура Гошо
Хубавеца-Вечния ерген, който взема радикално решение: „утре
заминавам за Париж/ че във тази криза нищо не излиза/
няма нито лев алъш-вериш”. Или пък още по-любопитната
песен „За скъпотията”, където певецът осмисля колективния
хабитус по следния начин:
„Време настана/ всичко се свърши/ скъпотия стана/
кво ще се върши/…/Купон ще вземеш/ от комитета/ хляб ще
получиш/ по една трета/…/ продукти дават/ пак с купони/
само да се кусат като бонбони/…/платове скъпи не се намират/…/ плодове фрукти/ скъпо се дават/ всички продукти/
тъй ги продават/…(между които и бленуваните продукти на
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лукса – „тантели, маркизети, мусалини…пистили мармалати, бонбони шоколати”)”.
Подобен е обслужващият друга доктрина – дребнособственическата – и актуален до неотдавна чалга-текст, който амплификативно изреждаше сергиджийски сладости и дефицитни стоки като своеобразни знаци на потребителската свобода
и кулинарното щастие, разбирай – на културната хармония:
„кас’тофони-мас’тофони, чоколати-бонбони, бони-бони”
(тук буквално се цитира един твърде популярен, бихме казали
– масовокулинарен артикул с южен произход)… Този тип текстове обаче никога не остават на нивото на констатацията, въпреки че е метонимичен моделиращият им принцип. В тях задължително присъства и обобщаващият критически патос: „В
тез войни много измряха/ други пък много забогатяха/други
имат магазини, воденици, чифлици/ те за войната ще съжаляват/ за такъв случай ще се надяват/ спекуланти, думбази/
прекалени джамбази. ” („За скъпотията”) Цитираните песни
са част от контекста на 20–30-те години – ясно е за какви войни
и икономически катаклизми става дума в тях. Гледната точка
към подобна проблематика в текстовете от този полуфолклорен ред, обаче, в следващите години (от 40-те до към 60-те, а
след това става още по-интересно) на т. нар. народна власт се
измества в пожелателната от догмата посока. „Задава се – пише
Иван Станков – особено литературно време, което в обърнат
„За скъпотията”, В: „Народна песнопойка със старонародни любовни песни от българския певец Янко С. Абаджиев от гр. Шумен ученик на певеца Господин Т. Златев гр. Попово” (книжката не е датирана,
не е посочено и издателството, но подобни песнопойки от същия автор, със сходно съдържание, издавани последователно в Печатницата
на Ив. Касабов, „Ренесанс” – Търново; в Свищов – Влад. Янакиев; „Гутенберг” – Пловдив носят датировката – съответно 1925, 1927 година;
има реални основания да се предполага, че тази е от същия период;
оригиналите се съхраняват в РБ „Ст. Чилингиров”, Шумен).
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и деформиран вид напомня възрожденския период, когато
литературата (и изкуството въобще – бел. наша) е бременна с
националната идея. Сега тя отново трябва да забременее, този
път ин витро. Налага ѝ се да изпълнява откровена възпитателна функция…”, оперирайки с концептите на новото изкуство:
класовост, партийност, народност, героичност, исторически
оптимизъм, социалистически хуманизъм. В качеството си на
гранично поле на културата обаче, поезията от песнопойките
е относително свободна, но и откровено изкушена именно от
народността, героичността и историческия оптимизъм. Жанровите парадигми на текстовостта ѝ – епическата песен (поема), маршът, одата и шлагера – са априори обвързани с подобни рецептивни, а оттам и изобразителни императиви. Това
изкуство е нещо като неоромантизъм, нещо като „художествен реализъм”, нещо като нищо на света… До 1945–6 година обаче „дискурсът на властта в българския соцреализъм е
екс-центричен – той е в Москва…”, а това е едно „колониално
изкуство, пряко повлияно от метрополията (СССР и съветската литература). ” И така, това е едно все още „протоканонично”, „аперсоналистично” лирическо време, в което „до края на
1946 г. противопоставянето не е по оста соцреализъм срещу
останалите „изми”, а по оста „отечественофронтовска” срещу
Станков, И. Из историята на българския литературен социализъм. Върху материали от втората половина на 50-те години на ХХ век.
В: Социалистическият реализъм. Нови изследвания, НБУ, София, 2008,
с. 261.

„У нас от години вече се говори твърде много за социалистическия реализъм, който ние на цензурен език превеждахме като художествен реализъм. ” – пише още в 1945 година Христо Радевски. Радевски, Хр. Съвременник, кн. 17–18, 1945, с. 768.

Дойнов, П. Социалистическият реализъм: хроники и употреби.
В: Социалистическият реализъм. Нови изследвания, НБУ, София, 2008,
с. 25.
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„фашистка” литература. ” В качеството си на тотален властови
механизъм, оказващ принуда върху творческата инвенция, той
очевидно (в средата на 40-те) все още не функционира, пък и
по отношение на точно този тип словесност – от песнопойките
– трудно би могъл да бъде приложен. Квалификацията „отечественофронтовска” обаче ще се окаже вълшебният ключ към
разчитането на цитираните по-нататък текстове от Песнопойка, съставена от народния певец Иван Раднев от Русе и озаглавена „О. Ф. Народна песнопойка „Червената армия” с най-нови
трагични, патриотически, партизански и старонародни песни”
(Русе, Печат Малджиев, VІІ. 945).
Без да представляват класически канонични произведения на соцреализма, тези песни, маршове и поеми в „ОФ
Народна песнопойка” кореспондират с онази извънредно елементарна и еластична схема на текстовете (на соц-а): обект на
творчеството е някакво явление от действителността, спрямо
което се дефинират ясните сюжетни решения, отвеждащи до
блясъка на бъдещето – комунизма. В този смисъл се раждат
„подходящи” и „невъзможни” сюжети: абсурдно е да се промъкват мотиви за разбити мечти и илюзии, страдания, породени от каквато и да било битова или екзистенциална ситуация,
трепетите на сърцето са в графата „буржоазни предразсъдъци”, а смъртта витае единствено в сферата на героическото.
Съответно – единствено възможни са историите за строеж на
завод, например, или електростанция, язовир; красиви са историите за трудов героизъм, проявен в различни промишлени
или селскостопански мероприятия (любима дума на соцжаргона) – независимо дали са невинни (например преизпълнение
на плана) или напоени с кръв (колективизацията).
А да не забравяме и безпримерния революционен или
фронтови героизъм. Всички тези сюжети са увенчани с „вели
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Пак там, с. 28.

Картина на трудов героизъм
колепна героическа развръзка… – направена е още една крачка
към комунизма” (Синявский, 1957). На пръв поглед изглежда
твърде просто: социалистическият реализъм извършва тотална подмяна на кодовете от паратекстово ниво до семиотично.
Сюжетите и героите са пропити от оптимизъм и щастие, а
жанровите схеми се задават посредством принципа „удачност”,
„целесъобразност” и… „целеустременост” (това е ключова парадигма на творбите в хоризонтален и вертикален план на изграждането им). Затова и възпитателният роман, епическата поема и одата ще тържествуват сред останалите форми в
жанровата система на социалистическите литератури.
До тук говорим само за онзи висок, официозен пласт,
който дефинира представата за литературна традиция. Погледът ни обаче е вторачен в маргиналните територии на паралитературната словесност – текстовете от песнопойките, буквално обслужващи злобата и нуждите на деня – едновременно
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удобни, но и неудобни за вписване в новата естетическа доктрина. Колко близо е природата на тези песни до изискването за „народностно, реалистично изкуство, което да показва
формите на самия живот” (Синявский, 1957)! Едновременно
с това – колко са далече, тъй като доминантата им е поставена
върху интимната проблематика (и конкретно – еротизма) така
чужди на фригидната соцкултура, според която човекът, обезтелесен (при все, че има здрави мишци и бодър поглед), е само
винтче в колелото на историята.
И все пак, текстовете
от песнопойките динамично „се нагласят” към новата конвенция и (почти)
сервилно се вписват в така
зададения
естетически
контекст. В този смисъл
низовата полуфолклорна
словесност реагира медийно – преди всички. Няма
как иначе да си обясним
тази сервилност – освен
като прагматическа нагласа, като естествена нужда
за формиране на вкусовете
на публиката към това, което се случва. Защото офиРаботници
циозното изкуство, „високата” литература е в случая призваната да насажда новата
идеология; неофициалната култура обаче я изпреварва.
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Жанровете и сюжетите
В статията си „Что такое социалистический реализм”
Синявски цитира героя от романа на В. Иленков „Големият
път”, който възкликва: „Няма на земята такива книги, в което е казано всичко!” – освен, разбира се, „Краткият курс…” на
др. Сталин, който успешно замества функцията на изтласканите свещени книги на вярата. Действително „всичко” е казано, може би само песнопойките (и албумите) – тези модерни
сборници със смесено съдържание, изпълняващи функцията
на настолни книги на човека (за душата и по всеки повод), които осветляват всеядно, еклектично разностранно персоналната екзистенция. Техните шлагери, балади, елегии, епически
песни, преводни и побългарени оглеждат битието отвсякъде.
Само че новото време идва с нови повели: да се пише ударно и
събитийно – няма време за плачове и изповеди, страданията на
индивидуалното съзнание се обезсмислят от колективния повик „героят в строя”. Медиатизирането на художествения, още
повече, на лирическия и лироепическия текст е трансформация, извършена както от новата доктрина на соцреализма, така
обаче и от природата на макрожанра „песнопойка”. Повишената глаголна температура, лозунговостта и пропагандността
в тази песнопойка са същностни характеристики на текстове,
които можем да класифицираме като: репортажни, фичъри,
маршове, оди, химни, вариации и мистификации, интимни
шлагери.
А)„Освобождение на България от Русия” („Отдавна се
бе чувало/ пред двайсет седем години/…/че ще огрее настъпи/ справедливата задача/ комунистката партия/ с работническия съюз/ ще се яви червената звезда/ ще озари правда в
света/ най-вече християнската душа. /…”); „За падането на
Берлин…”; „За идването на Червената армия…”. Това са репор211

тажни, външнополитически мащабни обзори на събитията,
които описват света в призмата на песента, с присъщата стилистика на шаманския гадателски свещен дискурс. Историчното странно се вписва и допълва митологичното, мотивирайки
абсурдната теза, че комунистическата идея води началото си
от християнската. Идеологическият еклектизъм, обаче се разпростира от жанра към образите и езика: от Изток се задават
„Руските славни юнаци/ със червените знамена/ с моторизирани кола”, или пък „Русия реши написа/ в Москва до наша
легация/ скромната прокламация:/ Ил да приемем доброто/
Я пък ще дойдат със злото!/ Като зачуха фашисти/ веднага
Бог ги очисти (курс. наш)!”;
Б) „За убития в гората при с. Дживел…”; „За Никола чифликчията…”; „За Тодор Койнов от с. Гагаля, Русенско, убит
от фашистите…”; „За тайната трагедия на Денка Тодорова от
с. Божурово…” пък са репортажни-фичърови творби, които
отново, съвсем в тона на медийния текст изискват история с
човешко лице, според която личната трагедия се проектира на
фона на световната „оптимистична трагедия”(оксиморонните
таксономии тепърва ще се раждат!). Техните заглавия вече
„презентират” събитието, ритуализира се песенния сюжет;
В) „На прощаване” – вариация по Ботев;
Г) „Марш на пролетарската армия” („Смело товарищи в
ногу”); „Катюша” („Разцветали яблони и груши…”), „Женски
марш”- са маршове, оди, химни, чието популяризиране в песнопойките потвърждава тезата на Синявский за връщане към
естетиката на класицизма, посредством налагането на механизма на „възвишената лъжа”. Прави впечатление, че чуждите (в
качеството си на руски, те всъщност вече са усвоени от родната традиция) текстове са задължително в преводен вариант:
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„Разцъфтели ябълки и круши”, „Смело другари в борбата” и
пр., което налага вече тези уникални пространства на езиковия и културния демократизъм (обикновено дву-, три- и многоезични – турски, гръцки, сръбски, руски, румънски) – песнопойките да се мислят като налагащи нова езикова, а това
означава автоматически културно-идеологическа стратегия на
четене и функциониране. Стратегия на затваряне и изолиране – в онзи вариант на пещерния национализъм и догматизъм,
който, между другото, ще бъде и една от причините за уникалната забрана, която ще тегне над шлагера „Лили Марлен” (но
затова – по-нататък);
Д) „Чаровен блян” е въплъщение на интимната шлагерна изповед, която мимикрира в новото си „героическо” статукво. Късно е вече за лични копнежи и интимни страдания:
„Чаровен блян на бурна младост/ вълшебен сън през
юлска нощ/ живота бих си дал с радост/ да мога да те видя
пак. / Но мина туй блажено време/ далеч, далеч си ти от мене/
Хвръкни, върни се ти при мен/ да заживеем нов живот. / Съдба злочеста теб постигна/ далеч, далеч в чужди край/ две сърца дружно що туптяха/ ах, тази война ги раздели. / Букета,
който ти ми даде/ при заминаването ти/ макар да беше той
увяхнал/ на мен тежеше всякой час. / Целувката, която ми я
даде/при заминаването ти/ дълбоки спомени тя ми остави/ да
скърбя всеки час за тебе. / По цели нощи те сънувам/ с нож и
пушка във ръце/ Напред извикваш ясно те чувам/ залегнал
нейде и гърмиш. / Кога мили ще се завърнеш/ окичен с цветя
кат герой/ и твойта мила да прегърнеш/ що рони сълзи кат
порой. ” (Курсивите-наши, визират устойчиви стилистични
ядра от шлагерно-любовния дискурс на старата градска песен:
с интензивно присъствие на постоянни метонимични епитети и съществителни, повишена глаголност, инверсивност…, с
една дума наблюдаваме шаблона в действие.)
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Този популярен 5-стъпен ямбичен романс от 20-те и 30те години (и чак в 70-те години на ХХ век) е изключително интересен първо с появата си в тази песнопойка, твърде ранна,
за да си позволи лукса тотално да се „отърси” от присъщата
си природа – да възпява страстите сърдечни на индивидуума.
Личността все още е жива, плътно осезаема, в случая, това е
любимата, която страда в дългата раздяла, но страданието ѝ е
възвишено, защото Той е на фронта и неговото битие е осмислено от високите идеали на колективния интерес. Все още текстът съхранява рудименти от индивидуалната сензитивност и
носи така неприсъщия на новата естетика сълзлив сантимент
и любовен драматизъм. Тя и Той са положени в стереотипните
схеми на романтизма и сантиментализма. Той е заминал далеч,
в край чужди, Тя плаче по цели нощи, усещайки прощалната му
целувка на устните си, пази букета му (хербаризиран за вечен
спомен), сърцата им туптят в синхрон и… надежда, не – твърда
увереност в щастливата развръзка. Той е герой, там на фронта, следователно Тя ще го дочака и ще „заживеят нов живот”.
Бъдещите глаголни конструкти представляват устойчивата
соцреалистическа сюжетна схема, според която развръзката е
винаги очаквана, щастлива, сбъднат „чаровен блян”. Този текст
е изключително интересен, защото той непосредствено свързва новото изкуство с традициите на „отживелицата”, наречена
стара буржоазна култура, която трябва да бъде „прочистена”.
„Историята на унищожаване на текстове, на очистването на
колективната памет от тях (курс. наш) върви успоредно с
историята на създаването на нови текстове. Всяко ново направление в изкуството отхвърля авторитетността на текстове, към
Колко различен е този сюжет от класическата схема на Б. Пенев,
която интерпретира Байроновия и Хайневия тип романтически герой
„по български” в родната ни шансонна култура (вж: Пенев, Б. ИНБЛ, т.
3, С. 77, с. 372–374).
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които са се ориентирали предишните епохи, като ги трансформира в категорията на не-текстове, текстове от друго равнище
или просто физически ги унищожава. ” Разбира се, че в контекста на тази култура (масовата, низовата) се извършва и тази
промяна – унищожаването на текстове (знаем каква е съдбата
на певци и бардове като Сашо Сладура и големия Ари Лешников). По-интересна обаче е другата промяна – в подмяната
на смислите и звученето. Текстът се очиства частично, превръщайки се в текст-палимпсест и върху старите, отработени
– популяризирани, изпяти, обикнати – схеми се задават новите
доктринерски модуси. Свръхпретенцията за „пълнокръвност”
(П. Зарев) на художествения образ тук се обезсмисля априори,
защото е заменена с качеството целесъобразност и полезност.
Любовта на тези двамата – вечните Тя и Той – е обречена да
бъде „щастлива”, защото е целеустремена. Такава любов, такова изкуство е „полезно”, защото е жизнеутвърждаващо, то
помага на човека да работи и твори. Нещо повече – в този дух
недалечното бъдеще ще роди буколическо-технократски шедьоври (ама че жанров таксономичен оксиморон!) от типа на
следния радиошлагер от средата на 50-те:
„В наше село трактористът/ люби звеноводка млада/ тя
живее в друго село/ и момчето страда. / Пристани ми, хубавице,/ имам новичка машина,/ ударник съм в наше село/
вече три години. / Не, не може трактористе,/ Председателят
не дава/ ти си, казва, най-работна/ дума да не става. / Аз на
вашето стопанство/ чудна щерка обещавам/ в срок от двадесет години/ в Цветино я давам. ”
От старата позната лексикална общоупотребимост в
жанра „любовен шлагер” почти няма помен, с изключение на
двата глагола „люби” и „страда”, които моментално са вкарани
Лотман, Успенски, За семиотичния механизъм на културата. В:
Идеи в културологията, т. 1, 1990: 231–232.
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в правоверната антитеза и са
тотално обезсмислени поради наложеното целесъобразно решение, което променя и
жанровата конвенция. Да не
говорим за тоталната липса
на еротични конотати – никакви гърди, целувки, трепети
на сърцата или плътта – авторитетният еротичен маркер е технократичният образ
на трактора – „имам новичка
машина”! Този любовен „романс”, обаче е късен феномен
на вече преодоления емотивен
Той и Тя
комплекс, породен от класическия любовен дискурс (по Барт, според думите на когото
„влюбеният прилича на ухапан от усойница…”). Нещата в
любовта тук са прости и ясни, подобно на нещата от живота – Председателят не дава и – точка. Без Шекспирови драми,
Байронов драматизъм и тиха Хайнева тъга. Това целесъобразно решение, илюстриращо мъдростта на соцреализма, спестява много проблеми – конфликти, колизии, ненужни страдания, сълзи, дуели и омрази… Любовното съперничество се
превръща в абсурден мотив, а любовната разлъка е очистена
от драматичното и е заместена с нова форма – на любовното
заточение „в срок от двадесет години”, за да бъде изнамерено
класицистично-рационално решение, отново подчинено на
целеустремеността. Патерналистичният модел функционира
безпогрешно – авторитетът на Бащата, Старейшината (съответно родителя, ментора, съдника – задължителна фигура в
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старите градски песни) е социално-идеологически мотивиран от интересите на колектива. Любовта от разстояние е непрагматична – почти толкова, колкото и страданието поради
неосъществена любов. Страданието подкопава колективните
устои, руши трудовата дисциплина и… народът страда. А това
е недопустимо. И тогава се взема единствено правилното решение в интерес на всички (освен на тракториста, може би),
винтчетата на колелото са смазани и то продължава триумфално своя ход напред (да мачка).
Лироепическите сюжети, открити в песнопойката от 1945
година са форматирани според новоутвърждаващия се модел
на соцреалистическото изкуство и думата е именно „форматирани” – т. е. прекроени, оразмерени, с подменени идеологически и семантически кодове. Те се интересуват от въпроса „какво се случва?”, те представляват съвременния контекст – едно
дискурсивно поместване на оценностеното съ-битие, превърнато в историческо случване. Дори битовата любовна или криминална история (с трагичен финал или хепиенд, защото популярната словесност тепърва ще се учи на оптимизъм) е вкарана
в призмата на ценността-за-историята. Индивидът е нищо, колективът – всичко. Прави впечатление как светкавично бързо
се налага принципът на уравниловачността и конформността – всичко, поставено извън нормата се санкционира, като се
налагат „фолклорните” пуритански ценности. Сексът, пиенето, сребролюбието, мързелът се заклеймяват като „вредности”,
а вакханалните картини на обилието и духовно-телесните тържества, познати ни от популярни, впрочем, в същото това време шедьоври, също „буколически”, „заживяват” в качеството
си на паралелни-паракултурни модуси. Ето един от тях:
„В село Бреница/ с вино карат воденица,/ животът там
е/ същински рай. / Мъжете там са/ вечно пияни,/ а пък жените-/ лозя небрани. /…/ Ако бях щъркел/ или друга пойна
птица,/ гнездо бих свил си/ в село Бреница. ”
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Картината на тази съвременна (на 50-те) Аркадия любопитно се вписва в органичната, „ненарочна”, безизкуствена,
желана визия на битието (конкретна, топографска и същевременно – митологична). Или – един още по-краен вариант на
еротичното, непозволеното: „Крушовене, Крушовене, хубаво
си нощно време/ имаш улици удобни и жени способни…”.
Бихме си позволили да определим песни от този порядък като
„истински”, а не правен по поръчка песенен фолклор, защото
изразява спонтанните, откровени нагласи на социума. Официалната норма налага една нова публичност, която, макар и белязана със знака на спонтанността и жизнерадостта-наивността, всъщност е скрита зад бюрократичната благообразност и
деперсонализма. Не само социалните, но и интимните връзки
са максимално уравнени и анонимизирани, героите се обезличават, те вече са: девойка, войник, тракторист, звеноводка,
ударник, сестри от фабриките и полята, работнички-другарки,
роби на труда и пр. Такива са, дори когато са белязани с категоричния знак на персонализма – собственото име. Особено
когато то е „Катюша”. Или „Лили Марлен”.
На новото изкуство са му чужди проявите на „естетско
високомерие” към жанровете, считани преди за „окололитературни” (В. Янев), а и въобще социалистическата култура оттук
нататък няма да допуска разграничението между елитарно и
популярно изкуство. Изкуството се прави от народа – за народа. Забавата се сплотява с идейността, а изкуството се разделя с комерсията. Всякакви намеци за социално или класово
разслояване, когато става дума за „духовност”, се превръщат в
абсурдни; затова и макрожанровата квалификация „песнопойка”, навяваща спомен за старата градска песен е анатемосана.
Появяват се естрадни сборници, сборници с популярна музика, където жанрово-топичното разграничение е категорично: „народни” и „художествени” песни. В „Естраден сборник
„Септември” от август, 1948 г. (със съставители К. Зидаров, Ст.
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Сърчаджиев, Ем. Коралов, Ф. Кутев) като „народни” са дефинирани песни като: „Какво е чудо станало/ през през двайсе
и трета година/ кога е партията паднала/…/ и Стамболийски
убили. /…”(„Какво е чудо станало”); „Слушайте мало и голямо/ какво е чудо станало/ във село Горна Гнойница. /…/ Всички сред село излезли/ тогава фелдфебел им думаше/…/ кои са
на фронта ходили/ пет крачки напред да излязат!/…” („Песен
за убитите от с. Горна Гнойница”) или „Китна пролет, росна
детелина/ китки кичи румена Ирина,/ …/ – Либе чакам, либе
да се върне/ левент Митко мене да прегърне. /…/ Що ли прави той във Болшевишко,/ жали ли за мене още Митко?/…”
(„Китна пролет”). Като „художествени” песни обаче четем „Царевица росна…” на Разцветников, „Да бяха либе, да бяха…” на
Яворов, естествено „Москва” и „Работникът” на Смирненски
(един безпощадно обладан от новия литературен канон поет)
и пр. Оказва се, че новото изкуство приема като белег на „художественост” авторството, престижността на утвърдената от
литературния канон творба. Творба, на която ѝ е вменено да
„работи” в полза на идеологемата и по този начин да се впише
в новия канон. По странен начин се срещат литературността
и нелитературността, защото тези, наречени от новоканона
„народни” песни всъщност епигонски-подражателно спрямо
фолклорния дискурс моделират идеологически правоверната
картина за света и новата ни история. Тяхната идеологическа и
медийна функция (това са своего рода събитийни репортажифийчъри, в които участват и реални исторически фигури като
Стамболийски, Георги Димитров, Костадин Попов и топоси
като Лом, Горна Гнойница, село Чупрене и пр.) парадоксално
включва и представата за забава и развлекателност – каквато
всъщност е природата на естрадата. А терминът „естрада” ще
се наложи по-късно, едва в края на 50-те години. Онеправданите територии на чистото развлечение нямат особени шансове в желязната прегръдка на идейно-възпитателното изкуство
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на социализма. Както постановяват „тезисите” на Георги Цанев: „Днес ние разчистваме пътя за бъдеща художествена дейност. (Много скоро ще се роди зловещото понятие „художествена самодейност” – бел наша.) Агитката, лозунгът, песента,
репортажите (курс. наш) – сполучени, ударни, смели – ще
действат в широчина. ” (Това са „ударните задачи” пред литературата ни. Годината е 1944.) Една тенденция, впрочем, подета
още преди две десетилетия и в този смисъл соцреализмът не
„открива” нито лозунга и агитката, нито репортажа за литературата ни (каква е поезията на Вапцаров, Гео Милев?), така
както не открива и повика „изкуството по-близо до масите”,
„творецът да се върне при народа”. Само че народ и държава
не са единен концепт нито у Гео Милев, нито у Вапцаров, докато според Постановление на ЦК на ВКПб от 14. 08. 1946: „В
социалистическореалистическата литература не може да има
други интереси, освен интересите на народа, на държавата. ”
От друга страна, не единствено на базата на собствения си (соцреалистичен) опит, литературата установява, че „поезията е
една от формите на идеологията”, напротив, идеологемни клишета маркират, при това високия лирически дискурс открай
време. По-важното е, че литературата по принцип е лишена от
естетското високомерие към т. нар. окололитературни феномени, а именно – песните и напевите, лирическите каламбури
и булевардни шлагери и пр., а салонният и кръчмарският дискурс твърде успешно се вместват в литературния канон – иначе априори стоящи извън него. Високата литература всмуква
паралитературни модели, низовата словесност и масовите
моди нерядко обслужват високите етажи на литературността.
Как иначе ще интерпретираме текстове и авторства от типа на:
„Когато след пир полунощен самотен/ на зиг-заг се връщаш
дома…”, „А из улицата шумна, под гирлянди електрични,/ ето
малката цветарка бърза от локал в локал…”, „Понякога ще идвам във съня ти…”, „Видях два бука, прегърнати в гората…”
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или пък „Душата ми над тебе бисер ще поръси/ че ти ще бъдеш
роза, аз ще бъда май…” – освен като преливане и органично
спояване на естетически модуси от различен порядък: едните,
поради устния и вариативен анонимен контекст на пораждане
и разпространение, се обричат на фолклорност, другите, обратно, са литературни. Така или иначе те представляват органични и хармонични елементи в тази сплав, която определяме
като култура на сецесиона и бел епока. Което трудно може да
се каже за по-късните еклектични варианти на старата градска
песен – драматично изповеден шлагер или шеговити припеви, или пък епическата поема, изпълнявана в съпровод с
музикален инструмент, в речитатив или напев по сборове
и панаири. Там идеологическият филтър работи безпощадно.
И точно благодарение на това се раждат интересни трансгресивни модели, понесли щастливото бреме на различни социокултурни пластове и езици. Ето един такъв образец, съчетал
сецесионната и бел-епок-култура с паметта за социалния патос
на милосърдието („Цветарка” на Смирненски) и подчертано
бледите щрихи на фронтовия шлагер:
„И през юни и през май/ в аромата на цветята/ магазинът ми цял потопен е. / Ни пилот, ни танкист не минава оттук/ без да вземе букетче от мене. / Припев: Отбийте се и вижте тук/ цветята за минута,/ със розичка ще ви дари/ цветарката Анюта. / Един пролетен ден, един млад лейтенант/ купи
кошничка, пълна със рози. / Огнен поглед изви и в сърцето
го впи/ и така спечели любовта ѝ. / Когато свърши таз война/
очаквай ме, Анюта,/ той шепне: „О, ела, ела/ в желаната минута”. Припев:…”
Новото идеологическо клише, точно защото е безкрайно
правоверно и нечовешко, прилепва като кръпка (но понякога
това механично съшиване сътворява любопитни, дори ужасяващо смели двусмислици!) върху канавата на тези „стародавни” модели. Неслучайно понятието „старонародна песен” се
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утвърждава в жанрово-аксеологичен порядък в книжнината
от този тип – песнопойки и албуми.
Такава „старонародна песен” в „ОФ песнопойка” (1945 г.)
е „За Никола Чифликчията”, която, както и да бъде погледната
и разчетена, се самоизключва от новозададения канон – там
няма нищо соцреалистическо. Което е очевиден пробив в иначе монолитния дискурс. Нещо като бягството на жанра от догмата? Другата песен е „Освобождение на България от Русия”,
в която на наивния призив да бъде освободена от десятъци и
данъци владяната 500 години злощастна България Султанът
отвръща с мълчание, но само до момента, в който: „…излиза/
разходка да си направи/ покрай Дунав да обиколи/ Кога към
Дунав погледнал/ по вода нещо се белей,/ чуди се мисли Султана:/дали са бели лебеди/ дали е риба моруна/ или са патки
дунавски/…”. Оказва се, че не са патки дунавски, а е „славна
Русия” (красноречива антиномия, нали!) която вече е обявила „страшната война” и „в България навлиза”. Някак твърде
бързо и лесно е извоювана победата на русите (както припява
пък една друга история от същата песнопойка „Защото Русия/
с когото се е била/ отначало до сега/ Все е победила. ”) над
петстотингодишното робство. Очевидни са манипулативните
техники на диалектическата теза, упорито налагана и митологизираща образа на братята славяни: „които и сага ни отърваха/ от върлата ръка фашистка/ и докараха в България/ вечния траен царизъм/ с Червената армия. ” Да, тук очевидно
става дума за неволна грешка, някак неусетно промъкнала се
под носа на цензурата. Един парадоксален лапсус, който всъщност… казва истината. Без да иска. Защото свободата някак си
не хармонира с царизма, още по-малко – с Червената армия,
която в случая е обект на одическа възхвала.
Това, което се случва по-късно, след въпросната 1945 година, и то в териториите на високата, изящна литературна словесност, е ясно, предрешено, описано. „Поезията от 50-те годи222

ни е оптимистична, реалистична, маршово-мобилизираща,…,
насочеността ѝ към въображаемия масов читател не трябва да
го отклонява от непосредствено глобалните задачи. ” На читателя му се предлага „поезия със силно изразена документалност, наративност, описателност. Емоционалната нагледност
на лириката и фактографската прегледност на репортажа
(курс. наш) се бракосъчетават – романи в стихове, ямбически
новели, репортажни поеми пишат доста от активните през
50-те години автори. ” По този начин литературата на новото
време и новият канон, като плод на осъзнат комплекс за малоценност (дали пред великата правда на единствено правилното учение или пък пред необятността на голямата литература),
се демаргинализира, като умишлено се вкарва в прагматичния
социален дискурс (чети или чуй, за да узнаеш и пренастроиш
мисленето си!); валидизира се конкретната ѝ прагматика. Индивидуалното дело е съотнесено спрямо общото – „на ползу”.
Този метод на соцреализма се определя като „метод на социалното отреагирване” (В. Янев) и в това няма нищо ново, но
драмата му е в това, че се обявява за единствен и вечен метод.
Нещо, в което сам не вярва, и което дълбоко ще разочарова покъсно един от ранните му яростни адепти Георги Цанев.

Героят
Героят на новото време се утвърждава като праволинеен
борец за справедливост (наследник на културния герой, титана,
изключителната личност) в текстовете на соцреалистическата
литература. Той (поне така го описва Синявски) е въоръжен
с идеите на Маркс, обогатен с опита на победата, вдъхновен
от своя другар и наставник (компартията) и, изобразявайки
настоящето (тук герой и творец се сливат), слуша хода на историята, проглеждайки в бъдещето. Той твърдо знае и вярва
кое е добро и кое – зло, прозира в необгледното, защото вижда
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чертите на комунизма. Той е „целеустремен”, не за друго, а поради това, че на човешката природа априори е присъщо влечението към целта. Той се титулува „свободен”, но свободата
е само привидност – тя е заместена с верността, защото кой,
влюбен в своя Бог, би се отрекъл от него? И така, безсилен да
устои на „очарователната магическа красота” на комунизма,
героят съзнава своята „целесъобразност” и, следвайки зова
на своята партия (а тя е права винаги – дори, когато греши),
дори да се разколебае, да сгреши, дори да падне – винаги има
шанс да се изправи и да влезе в „привилегированата каста на
положителния герой” (Синявски, 1957). Защо ли се сещаме за
Вапцаровата „Песен за човека” или за още по-самоподразбиращия се шедьовър на интимно-лирическата изповедност „Към
Партията” на Хр. Радевски? По-интересни обаче са образите от
песнопойка „Червената армия”, където архетипалните схеми на
персонажите ги осмислят съвсем в духа на родната фолклорно-митологична памет (хайдути, бунтовници, наследници на
Стефан Караджа, Левски и пр.). Ето как разказва съдбата на
Дочо Михайлов песента „За убития в гората при с. Дживел
добруджански войвода Дочо Михайлов от с. Бабук – Силистренско”:
“На 26 август през1926 г. / убиха Дочо Михайлов/ от с.
Бабук – Добруджа/ който бе добър патриот/ за днешна правда и свобода/ и който се бори за идеала/ както и Стефан
Караджа (курс. наш). / От малък Дочо във село/ бе добър,
скромен, примерен/ в училище като ходеше/ и там се отличаваше/… (последователно става учител, чиновник, но)/ не
можал дълго да търпи/ скоро се оттам уволни/ за свободата
замисли. / (Сърцето му се къса, като гледа неправдите, които се
извършват с Добруджа, събира чета, дига бунт за свобода, но
е предаден)/ Както Иуда Искариотски/ Исуса Христа предава (курс. наш)… (годината е 1945 и само след няколко години
този архетипен концепт ще бъде невъзможен)…(става ясно, че
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в героическа битка Дочо е убит, защото) нали тез върли фашисти/ за първенство се бореха/ добрите патриоти избиваха/ и народа ограбваха/…(и накрая следва класическата поанта в епилога:) Дойде ден дългоочакван/ 9 септември многотържествен/ че се зарадва народа/ осъдиха злосторници/
(погребват патриотите и им издигат паметник) нека Бог да ги
прости/ позор и смърт на душмани!”
Шаманско-заклинателната сакрална лозунгова формула
ознаменува финала с едно, различно от естетическата догма
решение – но не за дълго. Тук ясно прозират под неизбледнелите поизтрити повърхности бившите дискурсивни пластове.
Те принадлежат както на общи речеви, така – на специфично
фолклорни и религиозни устойчиви словесни конструкции.
Особено интересен е литературният геноресурс. В този смисъл разглеждаме стилизацията на стихотворението „На прощаване” на Ботев. Моделира се, но съвсем условно, поради
успешната експлоатация на безспорния поетически авторитет,
„новият” идеологически проект:
„Не плачи, майко, не тъжи/ че станах ази бунтовник/
размирник, майко шумкаджия/…/Но кални винаги проклинай/ туй фашистко черно теглио/…/Ах утре като премина/
между Сливен и Елена/ Балкан напълно обхвана. / Но кажи
какво да правя/ кат си ме така родила/…/ Да гледам да въздишам/ как фашизма вирее/…/ Аз си пушката нарамих/
пистолет и бомби награбих/ и на глас тичам народен/ срещу
врагове безбожни/ там аз за мило за драго/…/ пък каквото
сабя и бомба/…/ тях сетнината ще каже/…/ Жив и здрав ако
ли стигна/ под червен байрак с юнаци/ напети с дрехи войнишки/ с левове крилати на чела/ със саби змии на кръстът/
и с шмайзери пушки на рамо/ о, тогас майко юнашка/…/Кой
кого свари целунете/ красно с две думи заветни/ „Свобода и
чест юнашка!”/ Коренно смърт фашистка!/…”
Както виждаме Ботевият текст е претърпял незначителна трансформация – героическата ситуация е повторена, има и
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либе, и баща и братя, които да жалят, майката е в архетипалната
си роля на адресат, жрец и медиатор, а ботевото слово е чисто
атрибутивно коригирано. Теглилото е не турско, а фашистко
(съответно героят е не „хайдутин-бунтовник”, а бунтовникантифашист), иглянките пушки са се превърнали в шмайзери,
а стратегически сакралните локуси са не тиха бяла Дунава, а Елена и Сливен, като целта е да се „обхване напълно” Балкана. Интересна е палимпсестната идеологическа подмяна на епитетите
„врагът безверни” с „врагове безбожни”, като при това курсивът
в песнопойката е оригинален. Какво налага тази наглед ненужна
подмяна предвид особения статут на понятията „вяра” и „Бог” у
Ботев. Още повече – комунистите имат един Бог и той е Маркс,
едно Евангелие и то е „Капиталът”? Този акцент по-скоро отговаря на рецептивните нагласи – това е необходимият компромис, крачката назад (по ленински), благодарение на която се
продължава напред. Другата подмяна е в лозунговите концепти
„свобода и чест юнашка” срещу „коренно смърт фашистка” съвсем в духа на соцреалистическата поетика и естетика. Няма място за драматизъм и екзистенциален трагизъм дори в контекста
на мотива за жертвата – тя трябва да е целесъобразна, целенасочена, прагматично осмислена не като личната романтическа
саможертва, а като нужното жертвоприношение.
И така, положителният герой в полуфолклорния лироепически дискурс на песнопойката е моделиран на базата на типажи, които дори историзмът на сюжетите не успява да индивидуализира. Нито Дочо Михайлов, нито Тодор Койнов от с. Гагаля,
„убит от фашистите”: „През 1942 година/ в нелегалните премина/ и до последен час остана/ Като Левски бе неуловим (курс.
наш)/ а пък като лъв неустрашим/ от село на село ходеше/ за
борба народа будеше/…”) – притежават някаква конкретна художествена индивидуалност. Те най-общо могат да бъдат дефинирани като – поколения антифашисти (бащи и синове).
Другият ключов образ в соцреалистическото изкуство
въобще е жената-съратник в борбата. Жената, която е „про226

С поглед, вперен в колхозното бъдеще
бен камък” (Синявский, 1957) в литературата 19 в., където
обикновено сърцата са разбити от „странната” любов на прекрасната дама или пък – тя, „ефимерна”, „чиста и прекрасна”
по природа е обречена да страда от студенината на „излишния
човек” (Синявский, 1957), обхванат от сплин, „хондра” и безпътие. Този ненужен образ на жената Дама (за разлика от стереотипните мъжки образи на Героя) е радикално редактиран. Новата естетическа норма „лекува” героите от тяхната безплодна
рефлексия, угризения и страдание, още повече – жената, този
онеправдан в историко-диалектически план образ. Ако соцреализмът извършва тотална преоценка на излишния човек и безцелният, декадентът, ницшеанецът се превръщат в „грубия
герой-десантчик” (Синявский, 1957), а донжуанът, ироникът
и зевзекът10 – в намръщения моралист-доктринер, то дамата
По повод на новото изкуство на соцреализма Синявский разсъждава върху драматичната метаморфоза на фигурите на иронията и
ироничното мислене в изкуството въобще. „Този неизменен спътник
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на сърцето се превръща в еманципантката, жената-трибун и героиня, която вече обитава не салоните и уютния дом, а
площади, фабрики и барикади. Подобни прехождания-превращения придават карнавално-панаирджийски еклектизъм на
образите, свлекли кринолините и докарани с престилки и забрадки. Зловредният принцип на еклектиката11, който според
Синявский е максимално отговорен за продуциране на ниската проба литература от соцреализма, личи може би най-ясно в
творбите с женски лица и имена.
Песнопойка „Червената армия” започва естествено с „Катюша” – онази магнетична история за бедната девойка, очакваща гордия чер орел – нейния любим, на когото към фронта
носи поздрав песента. Еклектичният сецесионен екстериор на
на безверието и съмнението” трябва да бъде буквално „изчистен” от
новото изкуство. Той е неговият най-страшен враг, защото смехът е
същностният антагонист на доктринерството. Иронията автоматически изчезва, когато се възцари вярата – и колкото по-непоклатима и
фанатична – толкова по-минимален е шансът на смешното, на подигравката и отстранението. „Пред лицето на проклетата ирония всичко
е равнозначно: добро-зло, небе-яма, … Всичко е смесено като в кръчма,
в мъгла.” – казва Блок. Смехът е дяволската провокация на лековерните спрямо правоверните, изразяваща се в „пристъпи на изнурителен
смях”, и завършваща в „буйство и кощунство”. (цит. съч, Синявский,
1957). Оказва се, че единствената надежда на антидоктриналността е
низовата словесност – руската блатна песен, българския песнопоен
шлагер. Двойна е заплахата за качеството на изкуството, обаче – притиснато от идеологическата доктрина и от неизбежната еклектика.
11
„Изкуството търпи шаблона, щампата (такова е изкуството на
Древен Египет, иконописта, фолклора – обяснява авторът – бел. моя)…
но не и еклектиката. (…) От епигонството и противоестественото съжителство се раждат уроди. (…) (Социалистическият реализъм – бел.
моя) – това е полукласическо полуизкуство не много социалистическо
и съвсем не реализъм. ” (цит. съч, Синявский, 1957) Защото социализмът е религия, реализмът – нещо коренно различно. И не на последно
място – защото насилието не търпи оптимизма.
228

разцъфтели ябълки и круши – устойчив флорален изобразителен декор в първото десетилетие на века (в сборници, албуми
и песнопойки) и декадентските плаващи над реката мъгли, някак трудно се връзват с бойката девойка с име-оръдие и категоричния, обвеян с ужаса от фемининното лозунгов финал: „Нек
си спомни бедната девойка/ да послуша песента ѝ той/ нека
пази нашата родина,/ а завърне ли се той е вече мой!”. Ако
отново, вече по повод на „женскостта”, се върнем към „Чаровен
блян на бурна младост”, ще видим, че там женският образ диалогизира, но в един soft-вариант с героичната Катюша. Този
образ, обаче, който в максимална степен се докосва съпернически до славната Катюша е… Лили Марлен. Като неин противопоставен аналог, олицетворяващ образа на жената-тил,
жената-мир, бленуваната награда за войника, който (някак
си, т. е. – ако остане жив, не непременно с цената на героичната победа) се завръща у дома, там при своята (своите?) Лили
(‑и‑) Марлен. Катюша е награда за победата, тя е самата победа. Лили Марлен е награда за оцелелия, тя е животът априори,
женствеността (не женскостта) сама по себе си.
На опасението на келнера от романа „Нощем с белите
коне” на Павел Вежинов да не би мелодията, която поръчва,
да е „Лили Марлен”, професор Урумов отговаря едносложно
„Не е. ”12 Зад лаконизма на този отговор е скрита не толкова
предполагаемата умора на героя от тлеността на преходното,
колкото емблематично установената връзка между артефакт и
идеологически смисъл, която дори за келнера не се нуждае от
каквото и да било допълнително изясняване. Безпроблемната разпознаваемост на едва ли не палиндромни съответствия
като „немско-фашистки агресор – Лили Марлен”, „Вермахт на
ІІІ-я Райх – Лили Марлен”, „национал-социалистическа идеология – Лили Марлен” не е разколебана нито от специалната
12

Вежинов, П. Нощем с белите коне, С. 1975, с. 383.
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заповед на райхсминистър Й. Гьобелс, забранил ефирното излъчване на песента под претекст, че нейната деморализираща
интимност понижава бойния дух на армията, нито дори от
обстоятелството, че натурализираната американка от немски
произход Марлене Дитрих, черпеща с пълни шепи от армейското съюзническо отражение на холивудския либерализъм,
активно популяризира същата песен (макар и в английски превод) от другата страна на барикадата. Вероятното обяснение на
не особено „справедливото” знаково срастване, добило едва ли
не устойчива символна необратимост, се дължи на германското „родилно петно”, исторически неотвратимо белязало този
феноменален масовокултурен артефакт. Текстът, датиращ от
1915 г., принадлежи на съвсем не безизвестния немски поет и
график Ханс Лайп и е част от поетическата му книга „Die kleine
Hafenorgel” („Малкият пристанищен орган”). Сред автори като
братята Ман, Р. М. Рилке, Р. Демел, Х. Хесе, Х. фон Хофманстал, Г. Майринк и мн. др. Ханс Лайп активно сътрудничи на
меродавния мюнхенски литературно-сатиричен журнал със
световна известност „Simplicissimus” и от края на Първата световна война до 1944 г. публикува там около 95 свои творби.
Международният авторитет на списанието, ако се съди по една
вместила името му в състава си макароническа римна двойка
на Д. Подвързачов, е оказвало въздействие върху формирането
на културните норми и у нас от началото на века до към края
на 40-те години. Автор на музикалната композиция (1938 г.)
е Норберт Шулце, значим немски композитор, чиято историческа вина, съдебно определена впрочем след края на Втората
световна война като на национал-социалистически „спътник”,
се изчерпва с обстоятелството, че, високо ценен от Й. Гьобелс,
който, освен че ръководи най-мощната пропагандна машина
в света, е и изкушен либретист, изпълнява някои музикални
поръчки на райхсканцеларията. Първият грамофонен запис
на песента също е немски, като е съхранил през 1938 г. ори230

гиналното изпълнение на кабаретната певица Лале Андерсен.
Инспирирано от Гьобелс, първото гонение на песента и нейната изпълнителка, в резултат на което тя е прокудена в Норвегия, също се оказва немско. Най-накрая, немски е приоритетът
и в първото ефирно излъчване на песента по радиостанция
Soldatensender Belgrad на 18. 08. 1941 г.
Тегобата на тегнещата върху песента безспорна национална и езикова идентичност обаче съвсем не се оказва непреодолима бариера пред нейната почти безадресна масовокултурна емиграция. Безконтролният вихър на военновременния живот изтръгва творбата от комфорта на домашната
ѝ уседналост и тя, преведена на близо 50 езика (в това число
и на иврит!), поема функциите на първи реално действуващ
парламентьор, необезпокоявано пресноваващ вражеските позиции. Популярността на Лили Марлен, преценена след края на
войната като „първия милионен немски продавач”, е тъкмо феноменална илюстрация на рецептивната отзивчивост най-вече
заради нейната огромна масовокултурна пригодност, преодоляла дори кръвната връзка с пораждащия културен контекст,
дори пъпната връв на паметта за произхода. Катюша е алтернативният вариант на разпуснатата и деморализираща армията
Лили Марлен. Едната песен проповядва идеалите на войната,
другата – на мира…:
Vor der Kaserne/ Vor dem großen Tor/ Stand eine Laterne/
Und steht sie noch davor/ So woll’n wir uns da wieder seh’n/ Bei
der Laterne wollen wir steh’n/: Wie einst Lili Marleen. (2)…
Руският превод на „Лили Марлен” принадлежи на Йосиф
Бродски и е направен, според относително точна информация
от самиздат, до 1972 г.:
“Возле казармы, в свете фонаря/ кружатся попарно
листья сентября,/ Ах как давно у этих стен/ я сам стоял,/ стоял и ждал/ тебя, Лили Марлен. (2)/ Если в окопах от страха не
умру,/ если мне снайпер не сделает дыру,/ если я сам не сдам231

ся в плен,/ то будем вновь/ крутить любовь/ с тобой, Лили
Марлен. (2)/ Лупят ураганным, Боже помоги,/ я отдам Иванам шлем и сапоги,/ лишь бы разрешили мне взамен/ под
фонарем/ стоять вдвоем/ с тобой, Лили Марлен. (2)/ Есть ли
что банальней смерти на войне/ и сентиментальней встречи
при луне,/ есть ли что круглей твоих колен,/ колен твоих,/
Ich liebe dich,/ моя Лили Марлен. (2)/ Кончатся снаряды, кончится война,/ возле ограды, в сумерках одна,/ будешь ты стоять у этих стен/ во мгле стоять,/ стоять и ждать/ меня, Лили
Марлен. (2)”
Поетът превежда само два песенни текста със световна
популярност. Единият е „Лили Марлен”, а другият – „Жълтата
подводница” на Пол Макартни и Джон Ленън. Интересното в
превода и на двата текста е очевидното намерение на Бродски
той да бъде така направен, че песните да могат да бъдат изпълнявани на руски. С други думи, той е нагаждал превода си съвършено коректно спрямо партитурата, даже не, по-точно казано – направил е така, че текстът да я обслужва. По тази причина преводният текст на Бродски е толкова очевидно основан
върху идеята за съхранението на общия естетически смисъл,
че, възприет само като лирически текст, той поражда съмнения
относно връзката си с оригинала. Така, макар че тук са съхранени декадентските мъгли, символичният нощен фенер и сенките в сумрака, все пак руският преводен текст много трудно
би могъл да се приложи като илюстрация под графиката на Х.
Лайп „Пристанищно момиче”. Т. е., поетът е имал безспорното
убеждение, че феноменалната популярност на песните е функция от съвкупното въздействие между мелос и речитатив. Същото убеждение бихме приписали и на автора на българския
превод („Старата казарма беше край града,/ близо до фенера, що свети и сега. / Там ще те чакам да дойдеш ти/ във късен час ела при мен. / При мен, Лили Марлен (2).”…) – Петър
Витанов, чиято следдеветосептемврийска съдба е пряко свър232

зана тъкмо с това негово творческо изкушение. Интерниран
от София заради своя превод (впрочем, подобно и на самия
Бродски, комуто съветският съд задава обвинителния въпрос:
«Кто вас назначил поэтом?», лишавайки твореца от литературна легитимност и, отказвайки му признание, т. е. – авторство,
го осъжда на заточение по обвинение в «тунеядство»), той се
оказва не само в плен на провинциалната изолация, но и на историческата ирония, тъй като по стечение на обстоятелствата
се превръща в автор и на още един свръхпопулярен фразеологичен конструкт – „човек от народа”.13
В извънредната популярност на „Лили Марлен”, която
трудно подлежи на рационални обяснения, ние сме склонни да
съзираме и известна мистичност. Всъщност, подобни ирационални перспективи биха могли да се открият още в предисторията на самия феномен, чиято съдба като че ли се оказва предопределена от обстоятелството, че, както признава Н. Шулце
пред ББС, мелодията на песента е била първоначално предназначена за радиорекламен клип на паста за зъби. С други думи,
медийната съдба на феномена, независимо от волята на своите създатели, заключва бумеранговата парабола и се завръща
при първоначалната си „прокоба”. Реалният масовокултурен
Кастелов, Б. Тодор Живков. Мит и истина., С. Труд, 2005, с. 734.
Наскоро бе публикуван и преводът на Й Ефтимов „Лили Марлен”: „Досами казармата/ при железните врати/ стърчеше уличната лампа. / Ако
все още там стои,/ значи пак ще се видим с теб/…”(Ефтимов, Й., Дойнов, П. Имена на любовта от Ана до Яна, София, 2008,с. 166), но този
превод не отчита партитурата, той не може да се запее, тъй като музикалните тактове не успяват да вместят версификационните. Целта на
преводача-поет очевидно е не толкова да се представи масовокултурната същност на феномена Лили Марлен, колкото да бъде обслужена
конкретната антологична идея – да се систематизират в обозрима пълнота активните спрямо родния ни етнокултурен периметър лирически
текстове, посветени на женски образи.
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живот на феномена „Лили Марлен” продължава да носи отпечатъка на своята мистична предопределеност. Събирателният
женски образ, както твърди легендата, носещ имената на две
девойки – Лили и Марлен, е обозначен по номинативен модел,
който впоследствие любопитно се възпроизвежда и в името на
своята най-популярна изпълнителка Марлене Дитрих. Марлене е артистичното ѝ име, което е контаминация от Мария
Магдалене. Даже нещо повече, хипотезата „Марлене пее Лили
Марлен” звучи в такава степен тавтологично, че зад почти
анаграматичното проникване между имената на изпълнител и
песен допускаме ирационалната хипотеза за съдбовна предрешеност на срещата между човек и артефакт. Това, поне както
сочи нашата песнопойка, се случва и с Катюша…
На първа страница в нашия песнопоен сборник освен
„Катюша” е и „Женски марш”. Това е „одата” на феминизма,
един популярен текст от второто десетилетие на века, както
впрочем и „Анархистичният марш”, и Горкиевите „Босяци” и
пр. – в албуми и дневници на „хубавата епоха”:
„Проклето беше нащо име,/ навред и женската съдба/ и
дружно всички ний вървиме/ и крепнат наще редове. / Припев: Дерзайте щерки на народа/ изтривайте сълзи от очи/
за нашата сляпа свобода/ ний имаме здрави ръце. / Да няма
роби домакини/ да няма паднали сестри/ не майки вече да
проклинат/ Денът в който се роди. / Припев: Пред фабриките барикади/ издигат нашите братя там/ Напред работнички
другарки/ напред в славната борба. ”
Още един женски образ откриваме в ОФ песнопойката
(явна е макрожанровата аналогия на всеядния песнопоен контекст с отечественофронтовското пространство, което е „найдемократичното” и компромисно е побрало „разни” политически ориентации и принадлежности в името на обща кауза и
„ръководната сила” на „единствено правилната” идеология) –
образът на Денка Тодорова. Покъртителната история „За тай234

ната трагедия на Денка Тодорова от с. Божурово, Кубратско с
Никола Сираков финансов бирник от с. Юпер на 8 ноемврий
1944 г. ” се основава върху мотива за непозволената любов в
гранична житейска ситуация (Денка е на 33 години, а Никола е
женен) и престъплението (тя го насича на парчета и ги заравя
в двора си, за да отмъсти за накърнената чест).
„Ето как неволно почнала/ и с крамола завършила/
любовта между двамата…/ четиредесет четвърта година/…/
Този бай Колю Сиракова/ роден в Ловеч и завършил…/ изпратили го в Белгия/ Више търговско училище…/ търговията започнал/ дружно с баща си я карал/…/ и нескоро се
оженил/…” – следва подробна, почти биографически детайлна
история на житие-битието на Колю. Не след дълго той напуска
търговията и става финансов бирник – „екзекутор бирник стана…” (респективно – бъдещ народен враг), нещо повече – напуска жена си и трите си деца и се венчава повторно за Хинка
акушерката. Следва прелюбодеянието му с Денка Тодорова
(започнало като красив куртоазен сантиментално-романтичен
сюжет на прелъстяването – с кошница череши и тайно любовно писмо, скрито в нея) ; по-късно ще се окаже, че героинята
е жертва на користни страсти, което ще отведе влюбените до
заслужения трагичен финал на и без това недостойната, всъщност – нецелесъобразна ситуация. И именно поради нейната
нецелесъобразност тук се намесва мотивът за личното отмъщение. Соцреалистическата схема обаче изисква въздаване
на висша справедливост – щом има престъпление, каквото
е отнемането на човешки живот, трябва да има и възмездие.
Денка е разкрита и осъдена. И така, получил се е кървав натуралистичен криминално-репортажен сюжет върху една сантименталистична любовна история с познати атрибути и декори,
шекспиров драматизъм, пропит с антагонизма на социалния
контекст и… абсурдната намеса на deus ex machinа-та на народовластническото правосъдие. Каква по-съвършена еклекти235

ческа схема? Да не забравяме и дидактическият пролог: „Слушайте млади и стари/ и вие добри другари/ коит вирейте с
любовта/ да си запазите младоста/ че добре не ще да свърши/
а живот ви ще привърши/…”, … когато чуете тази история.
И когато заговорихме за положителния герой и неутралните герои – Денка и Никола са именно такива – трябва да стане дума и за отрицателния герой. Такъв може да бъде само
този, положен в контекста на голямата история, принесъл вреда на целия социум, влязъл в графата на класовия враг. Такъв е
парадоксално драматичният образ на Дойчо Хитлер в песента
„За падането на Берлин на 9 май 1945 г. ” Песента „разказва”
за славните „червеноармейци – първоармейци”, които, „подпомогнати/от братя югославяни/ и славни партизани” прогонват „тези кръвопийци/ мръсни хитлеристи” от „Берлинграда”.
В съзнанието на масовия аноним възкръсва вековната идея за
силата на Майка Славия, която консолидира благословените
от Бога славянски племена. Тук те са назовани народи-братя
(руси, сърби и българи), въоръжени с новата идеологическа,
но и родово-митологическа доктрина, която противопоставя
на нацизма… отново нацизъм. Ето го сатанизираният образ на
съвършения отрицателен герой:
„Но пък Дойчо Хитлер/ по-рано пострада/ защото се
стряска/ и го обръща в треска;/ и той се обърка/ че в палат
го не свърта/ ами в земята отива/ побързва и се скрива/ в
подземна лудница/ без да хапне и пийне/ и не протестира,/ а
зяпва и умира. ”
Покъртителната картина на славната епопея възкръсва пред очите ни – от 1939 година до победното завземане на
Берлин. Разбира се, че митотворческото мислене моделира
дихотомични двойки, борави с категориите образен паралелизъм, контраст, антитеза. И тук, нищожността на злия гений
е експлицирана посредством името – гротесково-умалително,
одомашненото назоваване „Дойчо”. Побългаряващата номина236

тивна атрибуция има пред себе си две разпознаваеми хипотези – Дойчо, от Deutschland, и неосъществената Немчо. Неосъществената атрибуция „Немчо” е съвършено правилно преценена от масовокултурния номинативен гений като неуместна,
или по-малко уместна от използвания вариант „Дойчо”, тъй
като парадигмата на българските собствени имена не съдържа дори паронимно подобие на „Немчо” освен, с позволение,
литературното Аврам Немтур – може би? Това собствено имепрозвище, презрително адресирано към немците, се оказва, че
датира от доста по-ранно време в българския хабитус. В разказа „Малкият Содом” на Георги Стаматов героят Иван изплаква пред Митя мъката на опозорената си семейна чест: „– Не
мога – мрачно произнесе той – когато ние в окопите…жената
доби дете от германец, цялото село ми се смее. Дойчо ме наричат… Не мога…”14 Производно на популярното народнопесенно „Дойчин”, профанно контрахираното име Дойчо прекрасно
съхранява двата смислови плана, обезпечаващи както връзката между двата етнокултурни контекста, така и амфиболичното прехождане между тях, за да бъде осигурен ироничният
оценностяващ ефект.
„Дойчо Хитлер”, е невъзможен като образ без своя антиномичен събрат. И, разбира се, той не закъснява с появата си:
Немецът „война обявява-/ срещу Русия отива/…/ Вървеше,
гърмеше/ и всичко рушеше/…/ Сталин като гледа/ тез бесни
говеда/ рипна и извика:/ „Хей момци юнаци/ многоброй Руснаци/ я си запрегнете/ бойни оръдия/…” и пр. ”. Следва очакван финал-епическа развръзка, в която звучат апотеозът на
победата, лайтмотивът безсмъртие на „Матушка Русия” и наивната заклинателна формула, която благородно осъжда злото
на забрава: „А пък Хитлер звяра/ без никаква пандера (знаме – бел. наша)/ дълго и навеки/ ще гние, в забрава!”. Осъжда14

Стаматов, Г. Малкият Содом, С. 2003, с. 389.
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нето на забрава обаче всъщност няма нищо общо с „изваждането на песен” – това постига този дискурс – той е фолклорен,
полуофициален, коварно конформистки, движещ се „на ръба”
между позволеното и забраненото, между модусите на официалната идеологическа доктрина и простодушната откровеност
на масовия аноним. Между старите и новите ценности. Сталин
ще бъде изтрит от паметта на народите, но Хитлер – никога.
Неговият демонизиран образ тепърва ще захранва доктрината.
Да не забравяме, че само няколко години по-късно, философията на Студената война ще „обърне” мисловния курс в противоположната посока – на незабравата. А пропагандният слоган
„Никой не е забравен, нищо не е забравено” парадоксално ще
диалогизира с – отново – полуанонимния песенен наратив на
едно време, саморазкъсвано от собствените си митове, култове, пропагандни тези и забрани.
„Да живеят, да здравеят/ Сталин, Тито, Димитров” – ще
припява в „щастливите” години на култа един оптимистичен
шлагер (впрочем, официален марш) и пред очите ни ще се мержелее безумната конфигурация на Балканското единство, благословено свише от Москва. След няколко години, когато Тито
е развенчан, фолклорният вариант ще редактира тази смела
утопия в „благовидния” вариант на припева: „Да живеят, да
здравеят/ Сталин, дупка, Димитров”. Ще минат още няколко
години (а десетилетията в тази нова история се равняват на
столетия – нали си спомняме хиперболата на Вожда и Учителя?) и след 1953–6 година ще се роди нов вариант, отново идеологически и пропагандно, всъщност анекдотично, редактиран:
„Да живеят, да здравеят/ дупка, дупка, Димитров”. Табуто
над свещените и злодейските имена устоява докрай – в края
на 80-те години, шлагерът и неговите дисидентски редакции
вече са забравени, защото се е стигнало до парадоксалната теза
на тоталното зачеркване („Дупка, дупка, дупка”). Побеждава
тезата на „дупките” в паметта. Но тогава, след „карнавалното”
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време на 40-те – когато се трансформира старата и се моделира „новата” соцкултура – светът тепърва ще има нужда от непрестанно възкресяване на антиномиите и ще говори на „дървения” военен език на враждебните идеологеми. Литературата
ще заговори на този език. Тепърва.

Творецът
Социалистико-реалистическите предписания предполагат персонален творчески ангажимент, независимо дали теорията (разбирай доктрината) ще се прилага към практиката
или практиката ще се подведе под знаменателя (или адаптира
„меко”) към псевдокласическите концепти на новото изкуство,
което гради своите монументални постановки. Интересното в
нашия случай с песнопойката от 1945 г. е какво се случва, когато „автор” е полуфолклорният аноним, съчетал в образа си
статуквото на събирач и редактор, издател, певец, декламатор
(салонен, площаден), бард, аед, скалд, публичен оратор, глашатай, вражалец, мечкадар? Независимо дали се именува Янко
Абаджиев, Иван Раднев, Паруш Парушев (живи са още тези,
които са го виждали и слушали!) или ползва по-усложнени
и стилизирани именни форми на авторство като псевдоним
(обикновено той е в духа на културната стилистика на епохата – например, сецесионният Пепико от „Барабан”, 1911 г.) или
мистификация (например, името Паруш Парушев, което се
превръща в запазена марка на този тип словесност и престижно удостоверява съществуването, като промоцира множество
текстове, които съвсем не са негови), неговото присъствие е
очевидно персонализирано в парадоксалните територии на
полу-литературния макрожанр „сборник” (с песни или – със
смесено съдържание – албум, лексикон, дневник). Наблюдава
се описаният от Бурдийо феномен на превръщане на вътретекстовия автор в „писател” със задължителна биография и житейска фактография и творческа репутация.
239

От второто десетилетие на ХХ век литературната наука
интерпретира литературната творба не толкова като „образ”
на обществото или като емпирична документация на различни
социални и културни влияния, а като институция в обществения живот. Институционализира се и образът на автора,
твореца, изпълнителя (в случая – певеца, събирача, редактора,
търговеца). „Чистият” автор се съхранява абстрахиран от публичната комуникация – ясно е, че в полуфолклорния дискурс
това е невъзможно да се случи с „нашия” герой, въоръжен с
песнопойка, цигулка, латерна или грамофон. Той е свръхемпиричен гарант за обективността на смисъла на произведението (твърди М. Хирш) – особено в „нашия” случай, когато той
изземва функциите на вездесъщата медия, която съобщава,
огласява и пропагандира събитията в музика и мерена реч. В
дискурса на песнопойките (въобще) имплицитният (еднократно вписан – според Бут) и реалният (конкретен исторически,
интенционален автор – това е артистът-певец, изпълнител);
авторство притежават много лица и удостоверяват едновременно конкретните контури и общите значения на изобразявания съвършен миметически свят.
Как обаче в променената социокултурна ситуация на
средата на 40-те ще бъдат приложени спрямо него – твореца,
автора, изпълнителя, продуцента на песента – тази сравнително автономна територия на словесното – нормативните укази
и тезиси, решенията от конгреси и предписанията на новото
изкуство? Те са императивни, агресивни, неумолими в своята безпределна яснота. Кой в този случай ще бъде корективът
спрямо „авторовото” (с всичките уговорки върху относителното в случая понятие автор, а според Фуко15 – във всеки случай)
Виж Мишел Фуко. Що е автор?. Пр. Вл. Градев. В: История на
книгата. Книгата в историята. Сборник от текстове. Съст. Ани Гергова, Красимира Даскалова. София, Унив. изд. „Св. Климент Охридски”,
2001.
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и по-точно спрямо артистичното поведение на този, който си
е присвоил правото на авторство16, на творчески и изпълнителски персонализъм? Той е в случая „народният певец Иван
Раднев от гр. Русе” и блестящо се нагажда към вкусовия и поведенческия релеф на „своята” публика:
„Обикаляйте ходете/ и малко време отделете/ за момент при мен се спрете/ песните ми послушайте/ по книжка
две си купете/ песните ми запазете/ на потомството оставеПеснопойките през Възраждането не само тиражират песни на
популярни поети, но и „заиграват” с автори и имена, а „авторството в
песнопойките е рудиментарен белег… съществено е посланието, а не
авторството” – твърди Л. Михова. (Михова 2001: 7, 10). Тези текстове се
дописват, поправят, варират…, прехождат от един жанр в друг, а нерядко жанровите им схеми следват познати средновековни култови творби
като жития, изповеди, молитви. Още повече – образите и мотивите, в
които разпознаваме ту гръцката античност, ту българския юнашки епос
– „юнака над юнаците, храбрият воин, мъченика, просветената личност”. (Михова 2001:14)Това са песенните типажи, но – ще добавим ние
– това са и персоналните авторови типажи. „Изследвачите – забелязва
Л. Михова -, посегнали към възрожденските песнопойки, посочват пошироките им социални и естетически функции в сравнение с по-късните сбирки с песни, наводнили книжния пазар в края на ХІХ и началото
на ХХ век. ” (Михова 2001:20) Тъкмо обратното – в първата четвърт, че
даже и половина на ХХ век тези текстове са важни естетически (и отвъдестетически), жанрови и социални функтори. Достатъчно е да приведем в полза на тази хитопеза дори само един пример: става въпрос за
случая „Дундаки”. Песента, чиито вариативни кодове репликират хода
на историята по категоричен начин: „По времето на цар Борис/ само
свинско със ориз. / По времето на Симеон/ въглищата – с камион. / Който носи ботушки – са го . . али братушки. / Откак дойде ОФ-ето/ оголя
ни дупето. /…/Дундаки, Дундаки – черна котка с мустаки. ”и пр., и пр.
Тази песен, вдъхновена от черните мустаци на Вожда (Г. Димитров), се
санкционира с глоби (5000лв. – за пеене на „Дундаки”) и затвор (в Белене има специална рота „Дундаки” – безименният-автор-песнопоец се
назовава със смислово плъзгавото име-заглавие на опасния шлагер).
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те/ да помни и не забрави/ как фашизъма борави/ и колко
жертви направи. / Кат ги прочетете/ Свободата днешна прославете!”
Наблюдаваме едно стереотипно усвоено от макрожанровия дискурс (който освен медиен – информационен и интерпретативен – е и естетически, и хедонистичен, и комерсиален)
на песнопойката послание, което ще изпълни своите класически вменени му функции (основно – да се купи тази книжка),
но и ще манифестира смяната на кодовете. Практическата потреба от това да бъдат чути и запомнени тези песни е поставена
в един по-висш порядък: на лозунгово-плакатното рецептурно
слово – „Кат ги прочетете/ Свободата днешна прославете!”. Наблюдаваме съвършения процес на подмяната, отново частична, непълна, палимпсестна, на семантично-комуникативните
кодове (в тона на Дядо Славейков, да кажем – от днес вече ще
пея други песни, песни свободни). Тази подмяна можем да назовем с понятието автоцензура (колкото и колебаещо се да е
това „авто-”), решително демонстрирана пред една максимално широка аудитория. „Народният” певец (който е и това, но
и другото – задължителното лице и глас на Пропагандата) се
превръща в почти пълноценен „агент” на паралитературното
поле – едновременно активен субект, но и обект на институционализиращата дейност, която извършва. Той цели и да наложи новите идеологически постановки (много бързо те ще
се превърнат в официозни стереотипи), и да потърси в публичното признание на аудиторията собствената си творческа
пълноценност. Аудиторията, от своя страна, трябва да бъде
подготвена за налагането не просто на една нова естетическа
и идеологическа рецептивна парадигма, а на една нова социална уредба, която няма да закъснее скоро след това зловещо да
обозначи себе си като Системата.
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CAMERA OBSCURA
и топлата медия „открита карта”.
Опит за фото(факто)графиране
на ежедневния артистизъм
Изкушението на социалната критика да провежда емблематична и дълбинно неотчуждаема връзка между потребителското общество и образа се превърна от мимолетна евристична догадка, от метафоричен остроумнически порив по-скоро в
„общо място” с непреодолима херменевтична задължителност.
Не че обществото, левичарски окарикатурено с прозвище, напомнящо държанка, има някакъв особен приоритет в изнамирането на образа като инструмент за общение, но подмяната на
вещта, превърнала се от обичаен предмет за обичайно потребление в знак за самоизява на своя притежател, стана основателна причина за спецификаторското пристрастие символната
роля на вещните знаци да бъде подложена на хипертрофично
увеличение, а самото общество, чиято стратификационна таксономия в доста висока степен е задължена на вещните знаци
като разпознаваеми регалии на социалното преимущество, да
бъде метонимично преназовано общество на изображението.
Иначе, абстрахираме ли се от високотехнологичните основания на съвременната си историческа гордост спрямо предходните и, разбира се, технологично непременно по-ниски етапи
в историческото развитие на човечеството, даже бихме се оказали „изненадани” от обстоятелството, че образното съдържание на пещерните галерии изгражда изцяло историческата ни
представа за системата на първобитната социална комуника243

ция. Разчетен обаче върху властовата ноема на фотографията,
представяща преди всичко това, което всъщност е било (Р.
Барт), и задъханата социална моторика в епохата на техническа възпроизводимост (В. Бенямин), подлежащият на безгранично тиражиране образ критическият постмодернизъм схваща като един от най-ефективните инструменти на социалната
репресия. Доминацията на образа, разбирана и като клонингмултипликация на един образ (например, фотографският похват за изобразяване на безкрайността, принципно дублиращ
концепцията на „Слънчогледи” на В. ван Гог), и като безмерно
многообразие от различни конкуриращи се един друг образи
(тавтологията е умишлена и съответна на нескончаемия и постоянно усложняващ се урбанистичен образен „Амаркорд”),
е разпознаваема както в дълбоката същност на преживения
от „дивака” мегаполисен културен шок (популярна сюжетна
схема поне от времето на Т. Бенфей и теорията на миграционизма), така и в своеобразния бартовско-бодрияровски лингвистичен „аутизъм”, търсещ в уютния заслон на понятийното
мислене или съществуващата, но неоткриваема връзка между
„означаващност” и означаемо („Третият смисъл”), или противодействия срещу несъответствието между непрекъснато растящото множество на вещните образи и непрекъснато
недостигащите думи за тяхното обозначаване („Система на
предметите”). Новата „енергия” на постиндустриалното общество – информацията, всъщност, е призвана да селектира
и подреди вавилонски разноречивия иконичен „амаркорд” на
капитализма, като компенсира болестните прояви на всеобща
социална дислексия или поне гарантира „санитарно” достатъчен граждански суверенитет на приватното идиолектно означаващо, което крее под тежкия гнет на масмедийно наложения
цялостен смисъл на образа. Подозрителната натрапчивост, с
която и Барт, и Бодрияр, допускайки инфинитива „отвъд езика”, дефинират лингвистичната обреченост на своя тълкува244

телски ракурс, напомня трогателното и свенливо колебание
(проникновено предположено, впрочем, от самия Барт), обзело Сосюр, когато гениалната му догадка го изправя срещу непреодолимата привлекателност на анаграматическия мираж.
Междувременно, лингво-философският усет за напрегнатост
в корелацията образ/слово има своите значими индикации
доста преди посмъртно издадения през 1916 г. „Курс по обща
лингвистика” на великия швейцарец. И В. фон Хумболдт, и Х.
Щайнтал, и В. Вундт, заставени от неизбежните отношения
между „заключената” в думата образна представа (думата „вътре в себе си”) и формалната произволност на комплекса от
звуци (думата „като такава”), чрез който я обозначаваме „по
договор”, кръжат около фундаменталната мистична формулировка „вътрешна форма на словото”, за да добие тя през 1894 г.
своята, макар оспорена през 1916 г. от В. Шкловски, дефинитивна потебнианска рязкост, според която „всяка дума с жива
представа е ембрионална форма на поезията”. Интерпретативното колебание, съпровождащо всички значими подстъпи към
тази доктринална мирогледна колизия – от Платоновите ейдологически изходи та чак до сравнително късния Витгенщайнов
„Логико-философски трактат” – търси умиротворение в идеалистичното схващане, разпознаваемо както в новозаветната изненадващо авангардна представа за отношенията между
думите и нещата „В началото беше Словото, и Словото беше
у Бога, и Бог беше Словото. ” (Иоан, 1:1), така и в нейния неокантиански нео-заветен рефлекс в „Левачката” на П. Хандке
„Границите на моя език са граници на моя свят”. Провеждайки
алюзия с Платоновото схващане за ψευδές λόγος, Барт намира,
че „…нещастието на езика, а възможно и присъщото му сладострастие, е свързано с това, че той е неспособен да провери
собствената си автентичност. Ноемата на езика, вероятно, е
тъкмо това безсилие или, изразявайки се по-определено: езикът по своята природа е основан на лъжата и за да бъде не245

лъжовен (неизмислен), ще са нужни много предохранителни
мерки – като свидетел да бъде призована логиката, а в нейно
отсъствие – клетвата под охрана. ” Независимо от това обаче,
Барт непрекъснато настоява, че неговият подход към семиологията на всякакви редове от предметни знаци не може да бъде
друг, освен езиковедски. Бартовско-бодрияровското охранително самоограничение съществуването на нещата – от системата на модата до всеобщата система на предметите – да бъде
признавано след виртуална верификация на техните речеви
заместители, да бъде осмисляно предпоставено лингвистично, на пръв поглед, решава колизията в полза на понятийното мислене. Но само на пръв поглед. Иначе дискредитиращите
епистемата съмнения, произтичащи от непостижимия „трети
смисъл” на Айзенщайновата фотограма, от мощното въздействие на преднамерено неконотирания речеви (и да, и не) образ
в хайку, преследващ ноемата на репортажната фотография,
просто не биха стояли…
Комуникативното преимущество, което образът исторически е добил спрямо понятието, е основано върху добре известното на психолозите преимущество, което образното мислене има над понятийното, върху доминацията на зрителния
канал над останалите перцептивни способи. Известният само
на Толстой смисъл, съдържащ се в неговата писателска максима
„на мислите да е широко, а на думите – тясно”, представя онова
непосилно за мнозина упражнение, известно в методиката като
„преразказ по картина”, онова свръхскоростно умопостигане на
същността чрез образно мислене, приоритетно приписвано на
гениалната интуиция, онази влудяваща невъзможност да „преведем” на разбираем понятиен език очевидно провиденческия
си снощен сън или пък, ако щете, да посочим толкова словоБарт, Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии, М., 1997, с.
128–129.
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охотлив художник, че хипотетичният му диверсификационен
избор да моделира света не само посредством образи, но и чрез
слово, да зависи само от личната му прищявка…
Сциентистки допустимото качествено преимущество
на образа пред понятието обаче изглежда лилипутски незначително в сравнение с неговата масмедийно гарантирана реална количествена доминация в индустриалната и постиндустриалната социална среда. Именно капиталистическите
политики на репрезентация, особено силно концентрирани в
ограничаващата т. нар. „миноритарни дискурси” рекламна и
пропагандна масмедийна практика, превръща фотографията
(като един от най-ефективните способи за тиражиране на образи-аналогони) в основна мишена на, по същество левичарския, постмодерен критицизъм, който, облечен в раздърпана
тениска с изображение на… Че Гевара, постулира безогледно
агресивната властова репресия на образа върху приватната
възможност за формиране на автономно означаващо… Политизираната хуманитарна публицистика на С. Зонтаг дори манифестно твърди, че капиталистическото общество се нуждае
от култура, основана върху изображения, че производството
на фотографии възпроизвежда господствуващата идеология,
че лелеяните социални промени се подменят чрез своевременна смяна на образите…
Преди обаче да настъпи постиндустриално-постмодерната война с изображенията, специфично усещана от революционно настроените нови иконоборци като единствена хранителна среда за робеспиеровския площаден академизъм, е имало
продължителен и скучен мир, по време на който наивните пацифистки копнежи, вери и надежди изграждат устойчива обичайно-правна политика, регламентираща отношенията между
потребителите на образи и самите образи. В един от клоновете
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на този обичайно-правен регламент, преживян с толкова спокойно и хедонистично масово наслаждение в годините преди и
след „хубавата епоха”, разпознаваме тепърва конституиращите
се отношения между потребителя и неговия фотографски образ, сред чиито все още несистематизирани докрай приноси в
името на човечеството отчетливо е осмислен поне един от тях –
новоизнамерената независимост на „огледалното” (хеавтоскопично, халюцинозно – Барт) фотоизображение от обраслото с
плашеща мистична фикционалност вълшебно огледало.
Интензивността на ритуалното съпреживяване, предизвикано от участието в особеното позорищно действо „фотографско портретуване”, е пряко свързана с тайнството на самия процес. Непроницаемостта на camera obscura (тъмна стая),
чийто първи годен за масово приложение вариант е изобретеният от Луи Дагер през 1839 г. фотоапарат (дагеротип), е
съизмерима само с предлогическия респект и удивление, провокирани от шаманската посветеност в тайните на сакралното познание. Особено представително би било позоваването
върху суеверните страхове от „чудото на века”, с които Балзак – съвременник на първите 10 години реална фотографска
практика и човек, чиято представа за ценност на интелектуалския скепсис, дори – на циничното волтеровско остроумие,
многократно надхвърля дребнобуржоазната мярка – посреща
масовото разпространение на фотографията. Той е вярвал,
според Надар (Гаспар Феликс Тумашон – един от пионерите
на фотографията, а, според Барт – най-талантливият от тях),
впрочем – както и Барт по-късно, в непроницаемата връзка
между фотографията и смъртта въз основа на убеждението си,
че „всяко тяло се състои от множество пластове, а всяка снимка изтрива…по един от тях”. Впрочем, още през рождената гоЦит. по Огнян Ковачев. С въоръжено око: техники за гледане
и оптики за разказване през ХVІІІ и ХІХ век (http://www.bulgc18.com/
Kova.htm.
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дина на фотографията (1839) „Leipziger Anzeiger” заключава от
своя медиен „амвон”, че „желанието да се фиксират бягащите
мигове от живота граничи със светотатство”, а „изобретението, което нянакъв французин от Париж се старае да лансира, е
дяволско дело”.  Публичната реакция у нас спрямо фотографията поразява със своето разноверско единство. Католическият
свещеник на Филибе забранява, под страх от църковна анатема,
на своето паство да се типосва на кадро, тъй като това противоречи на светото писание. Православни свещеници в идилическо съгласие проповядват, че „само ръката на зографа може
да типосва на платно богоугоден образ”, а образите, създадени
не от човешка ръка, са от лукаваго. Така прокламирано обаче,
религиозно потвърденото изобразително право на зографа не
помага особено на Станислав Доспевски срещу непреодолимите трудности, които той среща при намирането на живи образи. По-късно Владимир Димитров-Майстора проникновено
свързва страха от четката със суеверното убеждение в мита за
вграждането на душата. Сходен е личният художнически опит
и на Иван Мърквичка. Вероятно, подобни са били причините за мистичния страх от фотографската камера дори на Уста
Колю Фичето, който иначе, поне както сочи легендата, не се
поколебава хазартно да заложи живота си като гаранция за
своята творческа чест. Не би било невъзможно технологичните страхове на великия строител да са частично предизвикани
и от персонални повлиявания от хипотетична верска интерференция. Например, априорната съпротива на мюсюлманската
религиозна доктрина срещу идолопоклоничеството, мотивираща както личната обструкция на вярващите спрямо проявите на светска суета, така и техните страхове да не би да се
Боев, П. Фотографското изкуство в България (1856–1944), С.,
1983, с. 69.
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сдобият с права (персонални изображения), отказани на Пророка, е съдържанието на религиозните съображения, поради
които през периода на късното Възраждане у нас турците не се
снимат, а няма регистрирани и турци-фотографи.
Непреодолимостта на познавателната преграда, притежаваща недвусмислена стойност на инициационно изпитание,
е допълнително „обоснована” от неизбежно съпътствуващите
експозиционния процес технологично присъщи нему аксесоари.
И напомнящото факирски атрибут черно покривало, скриващо
от погледите на непризваните съкровената интимна същност на
фотографското общение с високотехнологичния инструмент, и
черният ръкав, запазил задълго тайната на моментното проявяване и неговите химически лутания из Менделеевата таблица по
пътя от натриевите до бромовите соли, са все мултипликации
на camera obscura, укрепващи нейния поразителен ефект върху
изправените „очи в око” с нея технологично незрящи.
Едва 22 години след изобретяването на дагеротипа мълниеносната реакция на В. И. Дал става причина в първото издание на гениалния му труд „Толковый словарь живого Великорусского языка”, чиито части са публикувани от 1861 до 1868 г.,
да се появи речникова рубрика, посветена на дагеротипа: „…от
имени изобретателя, Дагера; снаряд, которым предметы, посредством солнечного света, переносятся изображением на
доску; самое изображение это, на металлическом листе; такое
же изображение на бумаге называют фотографиею, а вообще
светописью, дагеротипное искусство, фотография. Дагеротипист, фотограф, светописец. ” (курс. мой, П. Ш.)
Сведенията за началните публични реакции у нас спрямо фотографията са почерпени от изобилствуващия с прелюбопитна информация из областта на фотографската рецепция цитиран труд на П.
Боев, който, без сам да си поставя това като специална цел на своето
изследване, е положил, макар и в твърде суров вид, основите на една
бъдеща социология на фотографията. Виж: Боев, П. Цит. съч., с. 72.
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Точна „снимка” на обобществената представа за дагеротипа непосредствено след чудесната му технологична поява,
тази речникова статия поставя акцент върху две твърде красноречиви черти на неговия масово известен „портрет”. Първата
от тях, снета в синонима, послужил за преназоваване на самия
процес – „светопись” (със значение „рисуване чрез светлина”),
провежда ясна аналогия между изобразителното изкуство и
фотографията, а втората разпознаваме в буквалното отъждествяване между дагеротипния процес и изкуството. Тълкуването на Дал е етимологически обосновано. За кръвната връзка
между фотографията и изобразителното изкуство обаче покрасноречиво говори обстоятелството, че самият Л. Дагер е …
художник. И ако нито Жозеф Нисефор Ниепс, получил фотоизображение доста преди Л. Дагер, нито Иполит Баяр, изобретил паралелно с Дагер експозиционно устройство, не са успели
да увековечат имената си чрез административно патентно признание, това се е случило, може би защото не са успели да надмогнат огромната амбиция на художника да застави светлината
да рисува вместо него… Впоследствие предполагаемата връзка
между фотографията и изобразителното изкуство се превръща
в пряко сътрудничество, в което ролята на фотографията е помощна. Още Станислав Доспевски пионерски се възползува от
тази „родилна” обвързаност, както свидетелствува едно негово писмо, в което се оплаква от трудностите при своята работа върху портрета на Екатерина – съпругата на Захари Зограф,
предизвикани от лошото качество на фотографията, по която
е живописвал портрета.  Пабло Пикасо и Ман Рей използуват
снимките като своего рода мобилна памет (нещо подобно на
това, което в съвременния ІТ-сленг се нарича flash memory) за
натурата. Подобна е ролята на фотографията в изобразителната практика и на наши класици като Златю Бояджиев, Вера
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Недкова и Цанко Лавренов, в чиито платна без особено усилие
може да бъде съзряно или ранно предчувствие за предстоящия
фотореализъм, или твърде свеж спомен за веризма в изкуството. Съвсем наскоро „колаборацията” между фотография и живопис бе особено нагледно представена от Иво Хаджимишев
и внука на Ц. Лавренов – Лаврен Петров, които организираха
прелюбопитна паралелна изложба в НХГ (29. 03. 2006) на картини на Ц. Лавренов и на негови снимки, по които те са изпълнени. Остроумното досещане на И. Хаджимишев и Л. Петров
да онагледят механизма, по който фотографията се трансформира в живописно платно, като експонират картината до нейния фотоколажен аналог, монтиран от части на предварително
направените снимки, изключително елегантно се включва в
спора „изкуство ли е фотографията?”, макар и да свързва фотографския образ с дохудожественото битие на живописното
изображение. Самото обстоятелство, че Ц. Лавренов е правил,
както свидетелствува неговият внук, „по 20–30 кадъра, за да
сглоби в главата си как ще изглежда картината”, издава доста
плътното присъствие на недостойната фотография в спецификаторската художническа практика у нас още през 40-те години
на ХХ в., за да се „смеси” почти неразличимо с нея в епохата на
неоконцептуализма. Едва ли е удивително в този смисъл свидетелството на един от последните живи фотографи, допуснати до дома и ателието на П. Пикасо – Люсиен Клерк, че тъкмо
гениалният художник (което, впрочем, е убеждение и на самия
Клерк) е наричал фотографията, подобно на световноизвестния
астроном Дж. Хершел, оказал се по стечение на обстоятелствата кръстник на фотографията, и подобно на В. И. Дал, светопис
или рисуване чрез светлина. Даже нещо повече – раздразнен от
младия фотограф, който непрекъснато поднасял към лицето му
светломера си, за да установи количеството светлина, с която е
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облъчено лицето на гения, той периодично му се сопвал и не
преставал да повтаря, че няма смисъл от измервания, щом като
самият той – художникът – можел само с един поглед безпогрешно да прецени достатъчна ли е светлината за фотографски
портрет, или – не. Колегиалният дух между двамата, нормиран,
разбира се, преди всичко от снизхождението на несравнимо повъзрастния и венцехвален Пикасо, отчасти се дължи на дълбокото разбиране на художника за светлината като за общ и за
двете изкуства материал.
С прелюбопитен акт от 1893 г., издаден по повод на разглеждано от него дело – най-вероятно, става дума за някое от
онези безчислени дела в зората на фотографията, конкретен
повод за които е собственическото безпокойство „…чия е фотографията? на този, когото са фотографирали? на фотографа?
какво е пейзаж, ако не това, което е взето назаем от собственика на земния участък?” -, Брюкселският съд „постановява”
арбитърски непоколебимо, че изкуството свършва там, където започва фотографията. Очевидно дълго устояла на времето, представата за фотографията като за изкуство (съвършено
безспорно – поне в началния период от нейното масово приложение), я локализира ценностно сред социалните дейности,
които са „по рождение” удостоени с правото да съществуват не
само и не единствено заради банални прагматически потреби.
В съзнанието и на фотографи, и на портретувани е устойчиво внедрено предубеждението, че дагеротипният изобразителен процес е призван да обслужва, ако не – само, то – преди
всичко, безпричинната потребност от красота и естетическо
наслаждение. Даже, ако лекомислено поемем обичайно свързаните с езиковедския романтизъм рискове, бихме си позволили
да предложим за коментар етимологичната близост между корените [свет-] и [свят-], за да обосновем чрез поредно съобра
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жение особената изключителност, която има за непосветениянезрящ-портретуван както съучастието му в изпълнения със
съкровено τεχνέ-тайнство (технологично и естетическо) фотографски акт, така и празничното общуване с обладаващия
високото умение посветен-фотограф-художник. 10
Все още реални са контурите на далеч не толкова отдавнашния спомен за онези частни фотографски ателиета, чиито
За жалост обаче, този твърде опосредствуван аргумент притежава по-скоро само реторически, репрезентативни пълномощия, тъй
като той „работи”, като че ли, само в славянското етнолингвистично
поле. Посочената омонимия открива перспектива за смислова сходимост между пространството [свят], открито за очите ни от [свет]лината,
[свет]лината като инструмент за познанието на [свет]а и [свет]остта,
постигната чрез добитото посредством [свет]лина познание. Задълбочаването на това не твърде безопасно етимологическо изкушение
дори би могло да ни доведе до известна неконтролируемост на панславянските пристрастия, въз основа на които да постулираме славянски
приоритет в архетипалното предчувствие на съвременния масововизуализиран [свят], тъй като посочените етимологични основания подкрепят хипотезата, че славянското мировъ[зре]ние схваща [свет]а като
образ, а не като дискретна конструкция, т. е. като слово-понятие, което
пък, от своя страна, да припишем като архетипно присъщо на германския етнически мироглед въз основа на съответната омофония, която
един от германските езици излъчва: world [wərd]–word [wərd]. Оттук
насетне до крайната и силно предпоставена етнопсихолингвистическа редукция a, la Щайнтал – славянското мислене да бъде дълбинно
обвързано с образа и да произнесем апология за по-високата скорост
и спекулативност на славянското мислене в сравнение с германските
народи, дълбинно обвързали своето мислене с конвенционалния тип
понятийно познание – остава само [свет]линен лъч разстояние. Като
казваме „лъч”, имаме предвид неговото сечение, а не неговата неизмерима дължина, тъй като в противен случай хипотетичната „теория”
за славянската архетипна доминация, чието съвсем нехипотетично и
естествено място е „Ключ българскаго язика” на Раковски, би се оказала облята от яркоструйната [свет]лина на, може би, загаснала вече
звезда…
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фирмени надписи съсредоточаваха върху себе си детските ни
погледи, и без друго излъчващи блясъка на постоянното удивление от ежеминутното откриване на света, както с изписаните върху тях странни, екзотично звучащи фамилии – Маркарян, Пилибосян, Хаджолян…, чийто етнически произход си
изяснихме едва впоследствие, така и с не по-малко тайнствената, но гордо манифестирана формула на тяхното занимание
„художник-фотограф”. Едва впоследствие разбрахме и това,
че странният флирт между думите „художник” и „фотограф”,
освен от синтактичната връзка „прилагане”, е узаконен дори
от валидния до неотдавна единен класификатор на професиите в България… Зримо потвърждение, че езиковата кодификация на масовото убеждение в органическа близост между
художество и фотография има своите безспорни основания,
дава най-разпространеното сред всички известни наименования на фотоателиета у нас от края на ХІХ и началото на ХХ в.
– недвусмисленото „Рембранд”. 11 Далеч не само куриозно е обстоятелството, че тъкмо списанието с красноречиво название
„Художник” в края на първото десетилетие на ХХ в. радушно
приема за публикация фотографии, а един от редакторите му
– Ал. Балабанов – открива именно там новото си амплоа на
един от първите български фотокритици. Впрочем, родната
традиция в смисловото срастване между двете понятия може
би наистина трябва да се търси във „високия modus vivendi на
фотографското изображение”12 особено в началото на втората
половина на ХІХ в., когато, поставени в постоянно гранично
раздвоение между живота и смъртта, българските революционни дейци (например, Ботевите четници13, които ритуално
Боев, П. Цит. съч., с. 161.
Спасов, О. Фотографията в медиите: исторически реконструкции. (От Възраждането до късния социализъм)//Социологически проблеми, №3–4, 2001, с. 172.
13
Йонков, Х. Български четници с революционен стаж при Васил
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се снимат, но без лъвчета на калпаците, преди да поемат своя
„страшен, но славен” път към безсмъртието) тиражират своите образи и така, „проникнала чрез гравюрата-прерисовка в
стенните календари и в периодичния печат”, „високата фотографска иконография на Възраждането”14 се създава в пряко
сътрудничество и в непосредствена стилова взаимообвързаност с изобразителното изкуство. „Родилната” колаборация
между диференциалните специфики на двата типа моделиране в ранна употреба, нагледно снета в поръчковите графични
екслибриси (красноречива комбинаторика между четки, палитри и фотографски аксесоари), широко използувани от фотографите за емблематично-разпознаваемо обозначаване на
авторска и стопанска уникалност, дори създава неотчуждаеми
от етнопредставите на българина митотворчески стереотипи.
Колкото и светотатствено да изглежда днес „посегателството”
срещу изграждащите сакралния център на националния ни
героически пантеон фотографски образи на Ботев и Левски
във военни униформи, ще трябва да признаем фикционалния
принос на митостроителната мотивация, в резултат на чийто
романтически пожелателен унес авторът на гравюрата-прерисовка за календара от 1877 г. е изобразил Ботев във „въстаническа” униформа, „подобрявайки” фотографския прототип на
поета, на който той е изобразен в революционно непригоден
цивилен костюм. 15 Така липсата на технологичен способ за
адекватен типографски пренос на фотоизображения (фотоцинкографският метод – т. нар. автотипия – е изнамерен от
Г. Майзенбах „едва” през 1880 г.) оказва неоценима помощ на
първата пропагандна вълна в новата ни художествена култура.
Левски//Българско фото, 1989, №7, с. 26–27.
14
Спасов, О. Цит. съч., с. 172.
15
Боев, П. Възрожденските календари и фотографията//Българско фото, 1989, №7, с. 5.
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Още по-убедителна илюстрация на Аристотелевото схващане,
че естетическото не е пряка функция от буквалната „правда”
на дохудожествения факт, е известният фотографски портрет
на Левски „в униформата на Първа българска легия”, датиращ
от 1868 г., т. е. цели шест години след личния легионерски опит
на Апостола. „Уредник” на революционния гардероб не е, както
неоснователно (но, слава Богу!) предполага масовият български възприемател на образа, обхванатият от неизчерпаема революционно-научно-художествено-митостроителна обсесия
Раковски, а букурещкият придворен фотограф Карол поп де
Сатмари, еклектизмът на чийто ателиерен реквизит е произвел
популярната и до ден днешен представа за униформата на първата българска организирана войска от ново време: костюм тип
„венгерка”, немски войнишки калпак и пушка – „ловджийка”. 16
Еклектичният резултат, който всеки компетентен историк на
модата хипотетично би преценил като традиционно одеяние
на, да кажем, волнонаемен придворен австро-унгарски егер, и
който, почти по същото време, може би непреднамерено увенчава единствения фотообраз на Ботевия четник поп Сава Катрафилов, сниман около 1876 г., преди подвига си към безсмъртието, … в кюрдско или арабско облекло,17, не кой знае колко
по-късно ще се превърне във височайше ролево пристрастие
в ателието на софийския елитен фотограф Георг Волц (автор,
впрочем, на знаменитата снимка на великата четворка от „Мисъл” през 1905г.), при когото Фердинанд удовлетворява артистичната си потребност от преобразяване, алюзирайки, но вече
Боев, П. Цит. съч.; И още: „Капата (калпакът) беше достатъчно
своеобразна и смешна; тя беше скроена по образеца на капите, що носеха австрийските войски и обшита тоже със зелен кант. Също такава
униформа носеше сръбский стрелков баталион …” (Греков, М. 1990:
Как ние освобождавахме България, с. 393; Цит по Ракьовски 2004:263).
17
Йонков, Хр. Ботеви четници с революционен стаж при Левски//Българско фото, 1989, №7, с. 26–27, с. 26.
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съвсем безопасно през 1910 г. на ул. „Регентска”-58, артистичния „подвиг” на войводата Цеко Петков от Лом паланка, който
в недвусмисленото си качество на „душманин на Империята”
символно-победоносно се снима в нейния административен
център при цариградския фотограф Паскал Себах в… пълно
бойно снаряжение. 18 Инерцията на тази обусловеност се оказва толкова трудно преодолима, че дори в началото на ХХ в.,
когато писмената медия устойчиво се обособява като специално поле за тиражиране на фотоизображения, все още не е
постигната достатъчно отчетлива публично възприета норма,
спецификаторски разграничаваща рисувания образ от фотографския. Читателите, както и самите редакционни колегии,
признават аргументативната сила по-скоро изобщо на изображението, независимо от неговата ноема, както би казал Барт,
или неговата нойма, както казва през 1933г. „фотографчията”
Манчо Вагарджиев от „Вражалец” на Ст. Л. Костов19. Макар и
обичайна вече, журналистическата практика словото да бъде
подлагано на фотографска верификация, допуска отклонения
главно по технологични причини (липса на достатъчно бърз
транспорт, недостатъчна съоръженост на фотографите, липса
на способи за транслация на изображенията), заради които събитията все още изпреварват медийната реакция (за разлика
от края на същия век, когато те много често ще бъдат сътворявани от нея), като приемливата норма за журналистическо
закъснение е около два дни20. В случаите, когато е невъзможно
прилагането post factum на фотографско доказателство, неговите аргументативни функции се поемат без каквато и да е рецептивна съпротива от фикционално изображение, стремящо
се към свидетелска обективност. Този статут на публичния
Боев, П. Цит. съч., с. 13.
Костов, Ст. Л. Избрани комедии, С., 1979, с. 203.
20
Спасов, О. Цит. съч.
18
19
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комуникативен „договор” регламентира и обичайната тогава
медийна кадрова практика, осигуряваща оптимална журналистическа оперативност, щатовете на фотограф и художник
да бъдат заемани от един и същи сътрудник 21.
Макар и приблизителни, но, надяваме се – непредизвикващи възражения, дефинитивните очертания на социалния
акт „посещение при дагеротипист” му придават стойността на
празничен сеанс при портретист-художник, който е изправен
пред нелеката задача да увековечи образа за вечни времена,
осигурявайки тактилни опори на фамилната и публичната историческа памет, и същевременно да извлече от естествения
ресурс на обекта онази степен на фотогеничност, която ще
превърне изображението в достоен за съхранение портрет.
„Достоен” тук непременно ще означава „по-красив”, „по-млад”,
„по-богат”, „по-стойностен”, изобщо – „по-престижен” образ,
„разкрасен…посредством техниките на осветлението, експонирането и копирането”22. И, обратно на казаното от Р. Барт в
Camera lucida и „Фотографското послание”, че в „посланието
без код”, както той нарича фотографията, тълкувателските кодове се намесват преимуществено едва в нейното разчитане и
така те изпълват съдържанието на въведеното от него понятие
„studium” (за разлика от „пронизващия детайл”- „ punсtum”),
ние ще си позволим да хипертрофираме допуснатото от Барт
обстоятелство, че кодовете на разчитането (или -„studium”)
са предположени от портретувания, разбира се – в различна
степен на социална усложненост: „Веднага щом усетя, че попадам в обектива, … конституирам себе си в процеса позиране, мигновено фабрикувам друго свое тяло и предварително се

Спасов, О. Цит. съч., с. 174.
Барт, Р. Фотографското послание. В: Р. Барт. Въображението на
знака, С., 1991, с. 512.
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превръщам в образ”. 23 Това е толкова по-вероятно да се случи,
колкото по-протяжен е моментът на странното и неестествено
„общуване” с camera obscura.
Остранностява позирането преди всичко технологичното обстоятелство експозиционно време, което, независимо че е
революционно намалено през 1839 г. от Л. Дагер от осем чáса
на пренебрежим отрязък с равностойност от две до пет минути, все пак принуждава дори самия откривател на дагеротипа да портретува предимно полегнали обекти, за да бъде понадеждно гарантирана тяхната задължителна неподвижност.
Даже, както Р. Барт съобщава, за да бъде облекчено „страданието на портретувания като при хирургическа операция, бил
изобретен. . невидим за обектива подглавник, напомнящ протеза, който подкрепял и удържал тялото в неговото състояние
на неподвижност. ”24 Странното, и в този смисъл „страшно”,
общуване с безпристрастния инструмент на историческата
памет охудожествява самото общуване, извежда го от реда на
неговите социални аналози. Предположеният от обекта образ
го „задължава” да участвува активно в портретуването. Лични
постановъчни решения като, например, нарочното и изпълнено с реален медицински риск от луксация на китката демонстриране на притежаван или взет назаем специално за случая
часовник25, като умишлено и мъчително отстоявани непри23
24

25–26 .

Барт. Camera lucida. Комментарий к фотографии, М., 1997., с. 21.
Р. Барт. Camera lucida. Комментарий к фотографии, М., 1997, с.

Историята на фотографията съхранява спомен и за друг нюанс
в човешкото отношение към ръчния часовник – този знаков маркер на
лукса и престижа. Руският фотограф Евгений Халдей, увековечил забиването на съветския флаг върху покрива на Райхстага в края на Втората световна война, обратно на характерната за епохата на дагеротипа
ликуващо демонстративна, „дейктическа” практика, се принуждава да
подложи на сериозен ретуш великата си фотография. Офицерът, който
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вични, в това число – неравновесни, пози, като специално групираните с цената на много организационни усилия огромни
фамилии, удостоверяващи с йерархичната си проксемическа
аранжираност родово единство, постигнато с едва ли не военна субординация, са все безусловни индикации на отчетливо
осъзнатото от портретуваните „задължение” да сътрудничат
на личната си легенда, обслужваща историческата памет, самоотвержено да акушират на нейното дагеротипно раждане.
За да илюстрираме тезата си, сме се ориентирали към
фотоизображения от времето на „междувековието”, когато
фотографията, макар и достатъчно популяризирана вече като
масово достъпен инструмент за гарантиране на приватното
съучастие в изграждането на всеобщия мемориален исторически фонд, макар и неотменно нюансираща и императивно унифицираща чрез визуалните си продукти интимната атмосфера
на фамилния бит, все още не е масово практикувано занятие,
либерализиращо чрез тиражиране на уникални зрителни ракурси към света медийната среда, все още не се е превърнала в, така да се каже, лична медия с обструктивна активност
спрямо втвърдени и непоколебими репрезентативни норми.
Това се случва по-късно – едва когато портативната фотокамера „Кодак Брауни” се появява на пазара през 1901 г. или,
даже по-скоро, едва когато свръхпопулярната „Leica” (1924 г.)
подкрепя обезсмъртения изпълнител на рискованата операция, издайнически е оголил китката на своята дясна ръка, върху която личат два
ръчни часовника, почти толкова ясно показани, както това обикновено
се случва в твърде популярните рекламни изображения, представящи
престижни швейцарски марки ръчни часовници. Според заповед на
Сталин, насочена срещу мародерството, обектът на Халдей е подлежал
на екзекуция. Оригиналът на фотографията е направен на 2.05.1945 г.,
а разпространеният ретуширан вариант е с относителна датировка –
преди фотографията да бъде изпратена в Кремъл за официално одобрение…
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завоюва в домашния интериор онази значима позиция, която
до този момент е заемана от фотоизображения, произведени
изключително във фотографски ателиета. Масовизацията на
фотолюбителското пристрастие, въоръжено с достъпната малкоформатна камера, изживява своя бум през втората половина
на 20-те години, в резултат на което доходността от фотографското занятие видимо спада, както потвърждава през 1933 г.
въпросът на поп Стайко („Вражалец”): „Как тъй толкоз пари
с фотографчилък само?”26. Паралелен социален ефект, непосредствено продиктуван от ескалиращата масова тиражност
на приватни фоторакурси към света, е публичната потребност
от контрол върху тяхното хаотично властово въздействие. Ако
се съди по думите на същия поп Стайко, уловили с удивителна,
почти медийна отзивчивост актуалността на фотографските
кооперации от края на 20-те (първата частна кооперация „Фотокооп” е учредена през 1929 г. 27, а „Българската централна
фотографска занаятчийска кооперация” – още през следващата година28, макар той да има предвид „фотографчийска кооперация” за „фалшиви каймета”, съчетанието фотографска кооперация е в доста висока степен фразеологично втвърдено.29
Казано евфемистично, нашият интерес е насочен към времето,
когато личното участие в акта „фотографско портретуване” се
схваща предимно като „ходене на фотограф” с всичката ритуалност и специална подготовка, съпътствуващи осъществяването на това фамилно значимо намерение.
Избрали сме фотографии, с които сме работили вече
по друг повод – колективен портрет на литераторите Йордан
Сливополски – Пилигрим и Крум Кърджиев (Лемберг, 1907 г.),
Костов, Ст. Л. Цит. съч., с. 182.
Вж. Боев. Фотогр. изк., с. 161.
28
Вж. Боев. Цит. съч., с. 171.
29
Костов, Ст. Л. Цит. съч., с. 182.
26
27
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както и портрет на
шуменския търговец„артист”
Пресиян
Търговски (Шумен,
1909 г.). И двата оригинала се съхраняват
в Държавен архив –
Шумен.
Освен с модния за началото на
века интериорен фотографски реквизит,
представляващ закачлива историческа
реплика по повод на
напрежението между
масовата тиражност,
масовото разпространение на конфекЙ. Сливополски- Пилигрим
ционната сецесиони К. Кърджиев (Лемберг, 1907 г.)
на интериорна концепция на фотографските ателиета и очевидната амбиция на
портретуваните (Й. Сливополски-Пилигрим и К. Кърджиев –
в Лемберг, 1907 г.) образите им да бъдат увековечени в тяхната
невъзпроизводима характерност и уникалност, изображението е интересно с интензивната си режисираност, със своята нарочна постановъчност, специални грижи за която са положили
и двамата приятели.
Те са изобразени седнали върху снабдени с разточително
обилни и съвършено нефункционални резбовани сецесионни
украшения столове. Облакътени са върху не по-малко пищно
орнаментирана салонна масичка, чийто прекомерно малък, за
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да бъде използван за кабинетни занимания, плот е затрупан с
непринудено разхвърляни стари, очевидно захабени от задълбочена издирваческа работа, книги. Двадесет и три годишният, вероятно – с добро зрение, Й. Сливополски е предпочел да
предостави на историческата памет образ с пенсне, смислово
сполучливо съгласувано с книжовническия натюрморт, а едва
двадесет и две годишният К. Кърджиев е дарил същата историческа памет с образ, напомнящ по-скоро академичното
достолепие на мисловен труженик на преклонна възраст. Поагресивната книжовническа идентификация на Кърджиев е
преекспонирана с характерния и недвусмислено разпознаваем
жест, обичайно съпровождащ задълбочените и съсредоточени
занимания с книги – дясната ръка артистично-непринудено е
опряна върху слепоочието и част от високото обещаващо чело
на младежа. Очевидно недостатъчно уплътнен с подобни евфемистични техники, книжовническият патос на образа е допълнително утриран, като за тази цел Кърджиев, едновременно
обект на изображение и негов активен режисьор, е прибягнал
до средство с изчерпваща буквалност, поднасяйки към очите си
книга със своята единствено свободна лява ръка. За съжаление,
този тържествен финален постановъчен акорд взема и съответна на смисловата си претенция жертва. Принуден от непреодолимата артистична логика действието да бъде представено
максимално автентично, портретуваният се е съобразил с произтичащото от постановъчната потребност задължение да насочи поглед към четивото и така, в крайна сметка се оказва, че
за удивително ясните, светли очи на К. Кърджиев ние добиваме
представа едва чрез най-популярния му портрет от 1939 г. – годината, през която на 54-годишна възраст той е пенсиониран.
Както пише в пенсионната му карта – поради старост…
В известна степен, впечатлението за режисираност на
фотографските изображения от „la belle époque”, епохата на все
още неизлезлия от употреба дагеротип, се дължи на техноло264

гичното своеобразие на фотографския процес. Фотографските плаки са с много ниска светлочувствителност, подлежаща
на компенсация единствено чрез удължаване на експозиционното време, през което портретуваните упражняват особено отговорно трудноизпълнимото си задължение да заемат
неподвижно предпочитаните от тях пози. Ако прибавим към
тази особеност на процеса големия обем на свръхнемобилните експозиционни устройства, монтирани върху гарантиращи
неподвижността им по време на самата експозиция масивни
триноги, бихме могли да си обясним както широкото разпространение на стационарните фотографски ателиета, респективно – престижността на фотографския занаят, така, не на
последно място, и особената ритуалност на посещението при
фотограф, изискващо особена грижа за прическата, костюма,
личната хигиена и мизансцена, изобщо – поне такава подготовка, каквато изисква посещението при лекар. В този смисъл
не е чак толкова удивително противоречието между изобразената в коментираната фотография особена тържественост,
празничност на книжовническото занимание и очевидното
постановъчно намерение на Сливополски и Кърджиев то да
бъде представено като ежедневно рутинна, уловена с репортажна сръчност, естествено присъща и на двамата дейност.
Вероятно единствени в гардероба им, официалните костюми
на младежите, наред с подстриганите по последна европейска
мода мустаци и гладко избръснатите им, може би все още ухаещи на недотам скъпа вода от колониите (Kőlnische Wasser),
лица, свидетелства за едно далеч по-съществено от технологичните причини обстоятелство, провокиращо ритуалното
отношение на портретуваните към фотографския акт, именно
дълбоко ритуалното съпреживяване на акта, който се мисли
от тях като акт на тържествена публична легитимация чрез
едва ли не шаманско снемане на дагеротипна маска от образа,
отнемане на духа от портретувания, за да бъде вложен във фо265

Пресиян Дюгмеджиев – Търговски в книжарницата си
(Шумен, 1909 г.)
тографското изображение, сдобило се с право на автономен
живот.
По подобен начин би могъл да бъде разчетен и фотографският етюд с Пресиян Търговски, който е избрал да бъде
сниман върху фона на стоковия интериор на притежаваната от
него книжарница „Светлина” (1909 г.) с явното намерение да
бъде симулирана рутинната делова атмосфера на търговския
обект.
Извън очевидността на изобразителното усилие работната среда да бъде представена репортажно, остава трудно
прикритата и лесно разпознаваема амбиция на портретувания
да изгради образ, чиято ценностна престижност е основана, не
на последно място, и върху тържествената представителност
на събралия „шик”-а на „хубавата епоха” костюм.
Нито един от неговите детайли – нито колосаната и ослепително избелена яка на столче, нито очевидно току-що
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притегнатият и подозрително симетрично разположен възел
на вратовръзката, нито прилежно закопчаният догоре, за да
държи линията, жакет, нито равномерно подаващите се от ръкавите му – точно на пръст и половина – маншети на бялата
риза – не успява да се съгласува със съдържащата се в понятието „репортажност” идея за неподправеност, неподготвеност и
нережисираност на изображението.
Ако трябва да отговорим на въпроса кога потребителят
на фотографската услуга преодолява хабитуалната си зависимост от хипнотизиращия поглед на обектива, кога скъсва със
стереотипизираната си театрална реакция, автоматично задействувана чрез фотографския спусък или вцепеняващото
указание „Зеле!”, най-вероятно ще трябва да се насочим към
онзи условен исторически момент, когато фотографските изображения са се банализирали чрез масово разпространение на
добилата масова достъпност30 изобразителна практика, когато
те са се превърнали в устойчив и неотменен елемент от домашния интериор, когато калейдоскопичният вазовски „учител по
историята” е експонирал трайно своите фотохроники по стените на Хаджи Ахиловата берберница, когато масовият потребител е превърнал фотографията, подобно на учителя КамбуВ първите години след патентоването на дагеротипа „мокрият
процес” създава непреодолими трудности пред тиражирането на фотоизображенията, които, заради своята уникалност и много затруднено
производство, остават практически недостъпни за масовия потребител. В зората на фотографията парижката цена на едно дагеротипно
изображение е около 120 франка. Тъй като у нас, по сведение на П.
Боев, няма съхранени фотообразци от този период, авторът привежда
информация, публикувана във в-к „Српске новине” от 30.11.1844 г., където е отразена балканската мярка за ценова съотнесимост между една
дагеротипна фотография и някои общоупотребими стоки от първа необходимост: 100 оки (120кг) брашно; 15 оки (18 кг) мас; 60 оки (72 кг)
бял хляб или две овце. В: Боев, П. Фотогр. изк…, с. 69.
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ров от „Вражалец” в любителско хоби или, както самият герой
на Ст. Л. Костов твърди, „занимавка в свободното… време”31,
когато е стабилно преодоляно технологичното удивление от
достъпната възможност персоналният образ да бъде „клониран” и съхраняван за „вечни времена”. Вероятно, точният отговор на подобен въпрос би следвало да се търси в една все
още ненаписана историческа психология на фотографията или
нейна историческа рецепция. Една вече написана история на
фотографията обаче твърди нещо по-различно…
По логиката на историческата ирония, обвързваща ориснически сигнали и екзистенциална проспекция, още от момента на патентното си раждане фотографията се оказва драматично разкъсана между своята ноема (в разбирането на Барт)
и ноематично неприсъщата ѝ фикционалност. М. Фризо представя мистификационния акт на Иполит Баяр (патентен конкурент на Л. Дагер), насочен срещу френското правителство,
откупило патента на Л. Дагер и, същевременно, дълбоко ощетило съоткривателските права на първия мистификатор в историята на фотографията. В отговор на обидата Баяр адресира
през октомври 1840 г. до правителството пространно писмо, с
което уведомява, че, оставен без средства, на почтения автор
на изобретението не му остава нищо друго, освен да „се удави”.
Като неопровержим аргумент към съобщението за собствената
си смърт той прилага и фотография, озаглавена впоследствие
„Автопортрет на удавен мъж”, а към нея добавя и текст с очевидното предназначение на рецептивен указател, дублиращ
фотографическата свидетелска ноематичност, към която мистификаторът е изпитвал, изглежда, някои съмнения: „Тялото,
което виждате тук, е на мосю Баяр, изобретател на процеса,
който ви се показва в момента. Доколкото знам, този неуморим експериментатор се е занимавал около три години с това
31
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Костов, Ст. Л. Цит. съч., с. 195.

откритие. (…) Правителството, което беше твърде великодушно единствено към мосю Дагер, каза, че не може да направи
нищо за мосю Баяр, и бедното същество се удави. О, приумици на човешкия живот!” 32. На самата фотография е изобразено голото „мъртво” тяло на Баяр, проснато в стая, която със
своята безжизнена пустота напомня морга. Фризо твърди, че
сцената, представена чрез три фото-„отражения”, което издава
безспорната монтажна природа на автопортрета, никога не е
стояла пред camera (нито obscura, нито lucida – добавяме ние)
и че това е първата фикционална фотография, даже – първият
фотопропаганден опит, завинаги белязал с родилното петно на
съмненията свидетелската ноема на фотографията – нейната
същност на „сертификат за присъствие”. 33
В последващата историческа перспектива обаче „декадансът” на фотографската хипноза може да бъде разпознат или
в административни актове, четени като проява на самонаблюдаващия се спецификаторски дискурс, или в осеяни тук-там и
несистематизирани засега лични реакции, архивни податки и
неопровержими медийни свидетелства.
Абстрахирайки се от конкретния предмет на изследването – Вазовите юбилейни образи, провокирано, както сам
авторът признава, от писания по подобен повод текст на Н.
Георгиев „Краевековно зачеркване”34, Б. Ангелов поставя като
епиграф към изследването си реплика на Вазов, отправена
Пълният текст на писмото е представен в: Michel Frisot. Nouvelle
Historie de la Photographie, Paris: Bourdas, 1994, цит. по Е. Тенгерщад.
История и възможността да се представя миналото: разсъждения върху „Смърт в Сена”(1988)
В: http://grosnipelikani. net/modules. php?name=News&file=article
&sid=69
33
Барт, Р. Camera …, с. 130.
34
Виж Георгиев, Н. Краевековно зачеркване, В: Култура, №16 от
28.04.2000.
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към фотограф: „Ще ме снимаш, както си седя. Не обичам да ме
въртят и принуждават да заемам различни пози. Позирането е
неестествено нещо и подхожда повече на жените и несериозните мъже. ”35 Доколко самият Вазов е преодолял естествената за края на века пристрастност към фотографските способи
за сътворяване на лична историческа легенда можем да съдим
косвено по самомнението, с което класикът в „Моите песни”,
exegi monumentum – както Н. Георгиев припомня36, обявява
словесния си образ – своите песни, за вечен. Независимо обаче от очевидността на смисъла, периодично откриван от Вазов
при демонстративното му „позиране” в реалната работна обстановка на своя кабинет, той намира за особено нужно да се
разграничи от масовизираната вече по това време неестественост на обичайното поведение пред обектива. Междувременно
обаче един прелюбопитен епизод от типографската история на
„Под игото” подсказва, че отношението на живия класик към
аргументативния ресурс на фотографията в никакъв случай не
е толкова еднопланово. При подготовката на романа за издаване (1894 г.) изборът на илюстративно решение възпроизвежда
една позабравена следосвобожденска практика на фотографска употреба – нагледна реконструкция на важни за националната история събития чрез „фотографски възстановки”37,
разигравани или от реални участници в самите събития, или,
в случай че те не са живи – от техни близки. Дори равнодушно
да подминем отложената в това обстоятелство социологически
интригуваща индикация на твърде ранната обичайноправна
публична нагласа към законно унаследяване на такъв национално значим митостроителен капитал като героическия ореАнгелов, Б. Между писателя и сталиниста (неопозитивистки опит върху Вазовите юбилейни образи// Критически разкази, В:
Liternet, 01.02.2004.
36
Виж: Н. Георгиев. Цит. съч.
37
Боев, П. Фотогр. изк. …, с. 82.
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ол, ще разполагаме с достатъчно социологически интересен
„остатък”. Фотографските илюстрации към романа фиксират
сцени, разиграни от професионални актьори, а сцените са режисирани от… самия Вазов. 38 Очевидната амбивалентност в
отношението на писателя към фотографията обозначава мирогледно колебание, което в съвсем не далечна перспектива – още в началото на следващия век – ще доведе до стилови трансформации в изкуството, предизвикани от нарочната
знакова игра с пикторализма и репортажността. Формирането
на общоупотребими иронически понятия-дешаблонизатори
като „позиране”, призвани да опишат контакта между човека
и дагеротипа, още повече – видимо устойчивата пейоративна
смислова апликация „позиране – неестественост”, обозначава
твърде висока степен в стандартизирането на публичната фотографска употреба, обозначава безспорно оценностяване на
социалните роли в този процес, което е възможно само след
достатъчно натрупване на практически, „денотативен” опит,
по-скоро – само след неговото осмислено хабитуализиране.
Системното осмисляне на фотографската практика у нас от
втората половина на ХІХ в. до края на първото десетилетие
на ХХ в. показва39 не твърде закъсняло обособяване на специализирани социални предназначения на фотографията, които подлежат на разумна типология – тематична, стилистична,
браншова и пр.
Интензивното натрупване на този обществен опит може
да бъде прочетено и относително точно хронологизирано чрез
процеса на индустриализиране на фотографията, на нейното
превръщане в доходоносен търговски предмет посредством
Василиев, А. Първите илюстрации на „Под игото” // Литературен фронт, 13.05.1976, бр. 20, с. 5.
39
Вж. напр. Боев, П. Фотографското изкуство в България (1856–
1944), С., 1983.
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новоосмисленото ѝ предназначение на рекламен инструмент.
Произведените с негова помощ илюстровани карти, част от които са т. нар. „артистни карти”, чрез непосредственото си въздействие на топла медия моделират твърде мощно и с безотказна резултативност вкусове, подсъзнателни нагласи и стратификационно закрепени стилове на живот. Разбира се, персоналната склонност към идентификация с образи, притежаващи
висока социална престижност, не начева с първата типография
за открити карти, но периметърът на публично въздействие,
масовостта и тиражът на внушаваните чрез тях моделни представи многократно превъзхожда силата на формиращото въздействие, което, например, друга топла медия – книгата – упражнява върху средния манталитет. Насочена срещу социално
деструктивното отъждествяване с романово изградения анахроничен рицарски образ, Сервантесовата реакция, наречена
„Дон Кихот”, е обструктивно насочена срещу твърде продължителна културна идентификационна практика. Пародийната
поанта на руския сантиментализъм – Пушкшновите Болдински повести, иронично полемизиращи с публично стабилно
наложения от богатата предромантическа книжнина образ на
героинята с книга в ръка – също се появява твърде късно спрямо провокациите на атакуваната културна практика. Ниската
рекапитулативна скорост на медията „книга” се дължи на разточително разтегнатия във времето процес на създаване, тиражиране, разпространение, рецепция, критическа корекция
и осмисляне на самия медиен продукт. Безсмислено би било да
коментираме очевидното концептуално превъзходство на „неповратливата” медия книга над такъв „пъргав” медиен конкурент като „артистната карта”. Също толкова безсмислено обаче
би било да оспорваме преимуществото на „артистната карта”
да произвежда в хипотетична конкуренция с книгата високотиражни, масови отъждествявания с престижни модели на
жизнени стилове и вкусове. Това преимущество се дължи на
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своего рода паремийния облик на комуникативната реплика
„илюстрована карта”, осигуряващ ѝ употребителна оперативност, подобно на „единица от речниковия фонд”; на несъмнено по-голямата пригодност на фотографския и типографския
технологичен процес за индустриално тиражиране на изображенията (В. Бенямин), което непосредствено свързаната с това
обществена потребност от административно регламентиране
на браншовата периферия доказва блестящо.
В този смисъл е показателно личното кариерно развитие
на един от пионерите на масовата фотографска практика в Русия – прусака Карл Булла, получил през 1876 г. руско поданство.
Той открива своето първо фотографско ателие в Петербург (ул.
”Садовая” 61) през 1875 г. и само след 11 години получава „…
разрешение за правото да произвежда всякакви фотографски
работи извън дома си, като: по улиците, домовете и близките
околности на Петербург…”. Разрешението е било необходимо
на предприемчивия германец, за да задоволява потребността
на откритата от него през 1884 г. „типография за отпечатване
на открити карти” от нови фотоизображения, така също – и за
да практикува датиращото от това време негово ново увлечение по фоторепортажа.
Рестрикцията на лицензионния режим, уреждащ публичната фотографска практика, представя твърде красноречиво муниципалното „стъписване” пред обществените неизвестности, предизвикани от ескалиращото масово любопитство
към потребителските продукти на новата висока технология.
Публичната ценност обаче на илюстрованата карта като един
от тези продукти не е единствено и само технологично обоснована. Тя съсредоточава приватното внимание към себе си преди всичко като достъпен, евтин и ефективен масовокултурен
подстъп към престижните образци на високата култура и примамливите заради тяхната недостижимост избранически жизнени стилове. Административната обструкция срещу култур273

но-пропагандния либерализъм на новата високотехнологична
медия е най-непреодолима тъкмо в зоните на социалния център, чиято зорко охранявана от нея хабитуална непристъпност
е единствен белег на жизнено важния за консервативния център диференциален стратификационен идентитет. Едва през
1904 г., в разгара на „хубавата епоха”, чиито изкушения (едно
от които, безспорно, е фотографията) не подминават дори „височайшите особи”, Карл Булла успява да получи разрешение да
снима „…изгледи от столицата (курс. мой, П. Ш.), както също
и тържества с Височайше присъствие (курс. мой, П. Ш.)”…
Внесла своята лепта в неизбежната ценностна дифузия между
социалния център и социалната периферия, поемайки ролята
на официален съгледвач зад паравана на избраническия престиж, илюстрованата карта добива устойчиво автономен медиен статут на демократично достъпен посредник между демаркационните ценностни линии в обществото. Нещо повече, тя
се сдобива и със съвършено реално измерима своя собствена
стойност, превръщайки се в самостоен стопански предмет с
обявена цена и, не на последно място, съсредоточавайки върху
себе си, подобно на произведения на изкуството, предмети на
античната култура, археологически находки, монети, купюри,
ценни книги и пощенски марки, съвсем небезвъзмездни колекционерски интереси.
Едно не твърде късно медийно свидетелство (1914 г.)
обаче, което откриваме в издавания от Й. Сливополски- Пилигрим хумористичен вестник „Людокос”, представя доста високата разменна стойност на образците от т. нар. индустриален
фотографски жанр „артистна карта” непосредствено след края
на „хубавата епоха”.
Филателистът Г. Рестен от Асниер – Париж е публикувал
рекламна обява със следното съдържание: „КУПУВАМ всички количества български, сръбски, турски и гръцки марки
или заменявам срещу хубави часовници, ланцове, артистни
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Обявата на Г. Рестен във в-к „Людокос”, С., год. І,
бр. 14 от 26.01.1914 г.
картички и пр. Илюстрован каталог и условия изпращам безплатно.”40 Сред посочените от него равностойни на марката
нейни ценностни измерители като пари (косвено въведени в
съчинителната верига чрез хипертрофично курсивирания глагол „купувам”), „хубави часовници”, „ланцове” се нареждат и
„артистните картички”. Очевидно висока, според французина,
европейски валидната разменна конвертируемост на „артистната карта” е пряко свързана с публично признатата стойност
на самото изображение. Ако Вазовият „Борислав”, по думите
на Хр. Цанков – Дерижан, става причина през 1911 г. „родители
[да] кръщават отроците с името на героя, търговци – фирмите
си…”41, илюстрирайки медийно изострената персонална поВ-к Людокос, С., год. I, бр. 14 от 26.01.1914.
Цанков, Хр. Българската литература през 1911// Демократически преглед, 1912, кн. 8, с. 1012.
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требност от идентификация с образи, притежаващи безспорен
публичен престиж, това още повече се отнася до фотографски
изображения на височайши особи, художници и тематично
прицелени репродукции на техни платна, композитори (пеещите картички все още предстои да се появят) и, разбира се – на
артисти, чиито високотиражни филмови разкази за не винаги
позволеното и възможно любовно щастие осигуряват масова
възможност неудовлетворителната реалност на личното битие
да бъде достъпно подменяна с удовлетворително въжделение.
Исторически дефинирано като „фабрика за мечти”, киното отдавна е обречено да поделя своето индустриално-медийно първенство с други медии. Но нито радиото с неговия
специфичен знаков ресурс да произвежда образи (звукоподражателни шумове, разпознаваемо възсъздаващи аудиодекора,
емблематични гласове и музикални отрязъци, отключващи
като с бутон сантименталната памет за минали идентификации), нито телевизията, нито дори ІТ-медиите, ако не изключим периферните устройства, осигуряващи автономен живот
на образа, не успяват да приватизират излъчваното по екрана,
етера или… тартара изображение. Макар и мощен стимул за
отъждествяване, екранният образ наподобява онази прекалено хубава жена, която, освен това, е и прекалено умна, за да
бъде действително наша. Екранният образ е хлъзгав, неуловим.
Той се съпротивлява срещу личната собственост, той е „жената на всички мъже и на мъртвите даже”… Слабо травмирана
от масовите поражения на вторичните означаващи, детската
непредубеденост към съществуването на съществуващото и
несъществуването на несъществуващото е изнамерила твърде
семпъл критерий за легитимиране на приватното право върху притежанието на екранния образ. Откровено миметични в
игровото си поведение, децата на екранната епоха разиграват
онова, което вчера ги е поразило от екрана. Играта на „виенска
топка” е вчерашният футболен мач между България и Англия,
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надбягването с тротинетки е скорошната зрелищна автогонка
от „Зеленото чудовище”, а героическата симулация „стражари
и апаши” – „Четиримата танкисти и кучето”, „Залог, по-голям от
живота”, „На всеки километър” или „Тигърът на седемте морета”. Почти толкова безкомпромисна, колкото войната, ежедневно водена от постиндустриалните възрастни за изключително
право на тъждественост между компания и brand, безобидната
детска потребност от идентификация с безспорни авторитети
се оказва в състояние на яростен конкурентен сблъсък с множество подобни непреклонни претенции. Правото личният
престиж да бъде палимпсестно надграден с безспорния публичен героически престиж на екранния образ най-често бива
легитимирано, подобно на патентното свидетелство в игрите
за възрастни, със сертификат за собственост, спечелен в честен спортсменски двубой с умишлено разстроените мерни
прибори на въздушни пушки от гастролиращо панаирджийско стрелбище. Императивната
речева стойност на „сертификата”, представляващ на практика
„артистна” карта с фотоизображение на Гунди, Манфред фон
Браухич, Янек, капитан Ханс
Клос, Сергей или Сюркуф, е „Аз
съм героят!”. Капитулацията
на нелегитимните претенции е
гарантирана от неоспоримото
медийно свидетелство за идентитета, чийто респект е почти
изцяло положен в предметната видимост и преносимост на
мемориалната същина на тази
своеобразна ID-карта. Струва
си да се замислим върху обстояАста Вестергаард
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телството, че, например, немската дума за идентификационен
документ „personalausweis” контаминира значенията „приватност” (респ. – лична карта) и „публичност” (респ. – открита
карта). Чрез „артистната” карта можеш да си „напазаруваш”
мечтата и да я притежаваш завинаги, тя е своего рода бърз бутон за достъп до въжделението, необратима команда „save!”, за
да бъде то съхранено за вечни времена. Единствено неособено
предпазливият избор да се позовем на мъжки екранни образи би ни попречил да доразгърнем сравнението и да кажем, че
топлата медия „артистна” карта превръща въжделените екранни образи в приватни любими, каквито са образите на Г. Гарбо
и М. Дитрих в не един личен архив. Подобен мощен идентификационен ресурс притежава фотографското изображение
на активно рекламиращата в началото на века модни тоалети,
в това число – бански костюми и фино дамско бельо, немска
кабаретна звезда с датски произход Asta Westergaard, чиито
„артистни” фотопревъплъщения са обичайно разположени в
ценителски каталози редом до образа на култовия кино-кумир
от началото на 20-тегодини на ХХ в. Рудолф Валентино.
Изображението на Аста Вестергард носи и една открита пощенска карта от 11. 03. 1906 г., изпратена от търговеца
Пресиян Дюгмеджиев (Търговски) до г-ца Олга Дюгмеджиева – учителка в с. Ковачевец, Поповска околия и негова близка
роднина, вероятно – сестра. Текстът на писмото, главният повод за което е елиптично премълчан, оставя впечатлението за
модална несъгласуваност между делничната незначителност
на неговото съдържание и манифестираното „артистно” амплоа на изобразената върху обратната страна Аста Вестергард
(Изображението на лицето на картичката с образа на Вестергард е поместено в студията: Пара)литературният факт в терминологичния лабиринт. Албуми и лексикони.) Самият текст
гласи буквално следното: „ Олге, дали да отидеш в Търново,
или не, зависи от теб. Ако мислиш, че ще извлечеш полза, иди.
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Писмото на Пресиян Дюгмеджиев – Търговски
до Олга Дюгмеджиева (1906 г.)
Но, все пак, до другата година всичко (курс. мой, П. Ш.) ще забравиш.
Да пишеш отделно писмо на Катя, на неин адрес, защото
ти се сърди. Същият Пресиян. ”
Умишлено неконкретизиран, поводът за пощенското
утешение обаче е толкова разпознаваемо евфемизиран чрез
обобщителното местоимение „всичко”, че безграничният му
денотативен обхват изглежда съизмерим единствено с драматичната безбрежност на любовните терзания. Всъщност, какви други предположения биха били възможни, ако, прочетени като рецептивно непреодолими драматургични ремарки,
допълнителните адресни указания „госпожица”, „учителка” и
„село” щрихират контрахираните очертания на онзи сантименталистки мелодраматичен образ, който чрез бедните Лизи
и страдащи Вертеровци ражда и своето иронично преосмисляне в лицето на Пушкиновата Маря Гавриловна, преживяла
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предизвиканата от хусаря Бурмин любовно-снежна „Виелица”
като „истинска героиня от роман” – непременно до извора под
върбата, със сигурност – плачеща, с писмовника на st. Preux в
ръце?…
За да разсеем подозрението, че функционалната аналогия
между жанровете „писмовник” и „артистна карта” е случайна,
ще посочим като безспорно нейно основание очевидно общата
и за двата жанра готовност щедро да предоставят на личния
избор огромен ресурс от конфекционни заготовки, снабдени
с явната претенция да обслужат, да илюстрират (откъдето и
функционално обоснованото „народно-етимологично” жанрово обозначение илюстрована карта) всевъзможни кореспондентни необходимости – от илокутивните намерения до
техните общоприето съответствени модални конотации. Разбирано в неговата семпла практическа достатъчност – предимно като модална хармония, отношението между образ и текст
в „артистната карта” представя тъкмо гениално описания още
през 1933 г. от А. А. Реформатски семиотичен феномен „защита на читателското възприятие”. 42 Суверенна и еманципирана
пълноценна медия, призвана не само да информира, но и да
транслира естетическа ценност, както и формирания чрез нейното посредничество социален престиж, илюстрованата карта
хипостазира особено ембрионално състояние на исторически
възникналите отношения между текст и образ. Както Барт
твърди, взаимодействието между речевото послание и фотографския образ представя „исторически поврат” в тези отношения. Според него, „…преди текстът се е свеждал към образа,
сега (с появата на фотографията – бел. моя, П. Ш.) образът се
обогатява от текста; конотацията вече се възприема само като
естествен отзвук на основната денотация, тоест на фотографската аналогия; следователно установяваме един типичен про42
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Реформатский, А. А. . Техническая редакция книги, М., 1933.

цес на оестествяване на културното. ”43 Макар образът да възвръща с помощта на фотографията своята естествена доминация спрямо речевото послание, рецептивното „осцилиране”
между лицето и гърба на илюстрованата карта – този медиен
двулик Янус, представляващо непрекъснат преход от иконична
към графична структура и обратно, „припомня” позабравени
обусловености между текст и образ, по силата на които адресът
на конотативните, вторичните значения е невинаги ясно манифестиран, тъй като често речевото послание е очевиден повод
за избор на изображение и обратно. Толкова неясен е конотативният прицел на двете относително автономни послания, че
постоянните рецептивни колебания „кое е лице, кое – гръб?”
се оказват омаломощени от тежкото разчитане на комплексния знак, за да признаят най-накрая единствената безспорна
видимост – че това са „двете страни на…една карта”. Подобна
е взаимозащитната колаборация между образ и текст в съвременната рекламна практика, за чийто медиен учител със спокойна съвест и без особени рискове бихме могли да обявим откритата (илюстрована, „артистна”) карта. Почти неизбежното
днес съчетание между образ и слово в съвременната реклама
удвоява, според М. Дюфрен, системата на означаващите, подменяйки обектната същност с нейната виртуална проекция и
обратно, или, според Барт, съгражда множество вторични означаеми, прехождайки от една (иконична) структура към друга (графична) и обратно. Хипотетичните спецификации, които
ни се представят в момента, бихме могли накратко да опишем
така: рекламата пласира чужда стока, а картата – собствения
си подател…
Очевидно неповлиян обаче от предстоящия напредък на
познанието за знака, някой си Минев адресира през 1903 г. до
Пресиян Дюгмеджиев (Търговски) илюстрована карта с ре43
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„Смъртта на Тристан”, худ. Голдберг
(илюстрована карта)
продукция на живописно изображение „Смъртта на Тристан”
(худ. – Голдберг), което с детайлна точност възпроизвежда съответната сцена от романовата версия на медиевиста Жозеф Бедие,
компилирана по вариантите на Томас и Берул, Мари дьо Франс,
Ейлхарт Обергски и Готфрид Страсбургски – над мъртвия
Тристан е приведена Изолда Белоръката, а Изолда Русокосата е
представена в припадък на отчаяна безизходица. В комплексното знаково послание по-интересен е текстът, който обяснява, освен непосредствения повод за своята поява – позабавено изпълнение на лична молба, и причините за избора на илюстриращ
сюжет: „…като на артист (курс. мой, П. Ш.) ти пращам тази
карта. Защо не се обади досега! Заслужава съжаление. Гледай и
ти да не изпаднеш в същата сценка (курс. мой, П. Ш.).”
Очевидно неподлежаща на съмнение е априорната дефинитивна квалификация „артист”, недвусмислено характеризираща фигурата на търговеца. Безспорно свидетелство
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за артистичната нагласа на рода Дюгмеджиеви, към който
принадлежи и Пресиян Дюгмеджиев (Търговски), е обстоятелството, че Велико Дюгмеджиев, следвал музика в Дрезденската Кралска академия в началото на века и впоследствие
оглавил първото оперетно дружество в България, поставя
през 1914 г. на шуменска сцена първата за града оперета за
възрастни „Кармозинела” от Виктор Холандер44– шеговита
музикална реплика на „Кармен” от Проспер Мериме, по-скоро замислена като опит, модално конкурентен на „Кармен” от
Ж. Бизе.
Потвърждават артистичната легитимност на фамилните вкусове и образци от съхранената в архива кореспонденция на Пресиян Търговски, който е и подател, и получател на
илюстровани пощенски карти с изображения на композитори – Р. Кройцер, Дж. Верди, Л. ван Бетовен, чиито портрети
са очевидно специално подбрани, за да удостоверят кодификацията на личните нагласи в общуването, не на последно
място – и фотографии, фиксирали както характерното за духа
на времето модно увлечение на културната част от гражданството по туризма (напр., фотографията „Шуменските туристи през 1922 г.”), така и особено представителния за началото
на ХХ в. масов стремеж към образование в странство (напр.,
фотографията „Група студенти (по-голямата част българи) от
Hochschule für Welthandel, Виена, 20. 11. 1920 г. ”); основание
да смятаме, че родът Дюгмеджиеви е притежавал безспорен
публичен престиж, узаконяващ характеризиращата неговите
представители атрибутивна „синонимия”: търговец-артист
(композитор)-haimana (пътешественик)-образован човек (адвокат, учител, студент)-турист, са и фамилно представените
професии – търговец (издател, печатар), юрист (известен съратник на Д. Благоев, Любен Дюгмеджиев е следвал юридически
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Виж по-подробно: Добрева. Р. Велико Дюгмеджиев, Шумен, 2007.
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науки в Женева и Лозана, след което е защитил докторат по
право в Загреб45), учител, композитор и пр.
Ако пренебрегнем обаче подразбиращото се признаниереверанс на подателя Минев към легитимния артистичен публичен статут на Пресиян Търговски, от изложената в коментирания текст мотивация за избор на съпровождащ речевото
послание образ ще остане само не по-малко артистичният кореспондентски гняв на подателя към комуникативната вялост
на адресата. Присъдил „смърт поради мълчание”, подателят е
посветил, навярно, немалко време на нарочната грижа да „защити читателското възприятие” на получателя чрез дълго ровене в пазарния каталог с конфекционни заготовки от съответни на всякакви речеви послания образи…
Безспорната театралност в речевото поведение на адресанта на илюстровани карти е предварително обусловена
от априорната и неизбежна публична демонстративност на
откритото писмо, сред чиито изписани върху самите карти браншови жанрови наименования на европейски езици
(Correspondenzkart, Briefkart, Levelező-Lap, Postkarte, Briefkort,
Carte postale, Cartolina postale, Tarjeta postal, Union postale
universelle, Pocztowka, Dopisnice, Karta korespondencyina … и
пр.) комай само българското (открита карта) и руското (открытое письмо, открытка) обозначение отразяват идеята за
общодостъпност на писмото.
Макар и конкретно адресирана до един получател, откритата карта се сдобива с известен облик на масмедия главно
заради нейното ръчно разпространение, което, независимо от
рестрикцията на браншовия регламент, поел грижите по опазване на комуникативната тайна, не може да ѝ осигури онази
степен на конфиденциалност, която е характерна за затвореното писмо. Нагласата на участниците в „открития”, публичен
45
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речеви акт отчита надзъртането на поне още един, трети чифт
очи – на раздавача, чиито реакции, особено ако той е познат, са
калкулирани предварително. Тази нагласа отчита масмедийното тиражиране на приватното послание чрез безжалостния осведомителен механизъм на слуховете (Ж. -Н. Капферер), който, освен на популярност, осъжда интимно конституираните
смислови модуси на неподозирани преображения. Независимо
от кореспондентската съпротива, оказана чрез стимулираната
и от тази нова катедра на публичното слово култура на премълчаването, на автоцензурата, на евфемизма и иносказанието, на
стилизационния маскарад, дори – на криптографското писмо, априорното несъответствие между приватната значимост
и публичната неуместност на обсъжданата в откритата карта
проблематика разколебава границите между речевите полета
на интимната и публичната употреба на словото, разколебава
достолепието на патриархалната фамилна неприкосновеност,
пазена, освен чрез непристъпни огради, и чрез защитния вал
на семейната тайна.
Откритата карта влиза в реално обращение на 1. 10. 1869 г.
чрез стартиране на новата услуга в Австро-Унгарските пощи.
Тази условна дата обозначава първия сериозен смут в традиционно признатата епистоларна интимност на кореспондентния обмен, обичайно охранявана чрез симпатически мастила,
восъчни печати, пръстени с идентификационни монограми и
цяла периферна индустрия за производство на съпътствуващи
аксесоари – пликове, листи, пергаментови вложки, преспапиета, масивни мастилници, попивателни, писмовници и ножове
за разрязване на самите затворени писма… Замислена да откъсне епистоларния акт от консервативната ритуалност на кабинетното писалище, като го приравни моторно към früstück
im stehen (бърза закуска, буквално – закуска на крак), и, масовизирайки го, да увеличи имперските приходи от платени пощенски услуги, откритата карта поставя пред твърде шарения
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си в имуществено и културно (значи – и езиковостилистично)
отношение многомилионен потребител нелеката задача да изнамери свой подходящ и „достоен” за публично манифестиране разпознаваем идиолектен образ.
Разбираемият дискомфорт за потребителя на новата услуга произтича от неизбежното обобществяване на приватното,
фактографски разголено чрез посредничеството на фотографията, чиято епоха удивително точно съвпада, според Барт, с
„… нахлуването на приватното в публичната сфера, по-точно,
с раждането на новата социална ценност, каквато е публичността на приватното…”. 46 Подателят на открита карта във всеки
случай не е гордият автор на „отворено писмо”, което, дори да
не отчитаме героическите конотации, дължащи се на неговия от
време на време кървав оттенък, все пак изцяло и преднамерено се възползува от етическия ресурс на пропитото с публично
достойнство тъждество между гражданска позиция и слово. За
разлика от откритата карта, отвореното писмо играе в световното позорищно действо твърде буквално, твърде „на сериозно”.
Ако отвореното писмо на Е. Зола „Аз обвинявам” (в. „Орор” от
13. 01. 1898 г.), включвайки се в хазартната политическа криеница между живота и смъртта, успява да спаси от доживотен
затвор младия щабен офицер А. Драйфус, отворената карта на
Минев до Пресиян Търговски, макар и самодефинираща се като
висяща над подателя смъртна присъда, изпълнена чрез двуостър
рицарски меч, винаги ще бъде четена като приятелско послание,
тя ще бъде вечно „комплектована” с онзи предпоставен от рестрикцията на жанра рецептивен код, според който заплахата с
убийство е равностойна на клетва в кръвно братство или обяснение във вечна любов. Макар и разпознат като инструмент за
убийство, в най-добрия случай мечът, пробол Тристан, ще бъде
възприет от търговеца-артист само като Дамоклев…
46
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Обоснован преди всичко от неизбежното обобществяване на априорно негодната за манифестиране приватност, задължителният артистичен макиаж на подателските ролеви маски
остранностява поместената в откритата карта реч. Ценностната автоцензура на адресанта процежда през своя филтър само
онези лични теми, които публичната представа за нравствена
допустимост и личният кодекс за достойнство схваща като
годни за сценично артикулиране. Понякога, разбира се, тематичната селекция е невъзможна. В такава ситуация се оказва
неизвестната за нас Милица, която на 24. 12. 1901 г. изпраща от
Варна до Олга Дюгмеджиева открита карта със следния текст:
„…Сега ми пада много косата, защото лежах от тифус и не знам
какво да правя. Кажи на маминка си да ми каже някой цяр да
расте по-скоро. ” Незнайно за нас остава дали този избор е
умишлен, но посланието-епикриза е фиксирано върху открита
карта с изображение на площада пред сградата на инвалидите
в Париж…В един от двата постскриптума Милица съобщава
на Олга, че „Радка се сгоди за Божидар Давидов”, без дори да
си дава сметка, че годежът се е състоял, не на последно място
защото образът на годеницата, най-вероятно, не е подлежал на
публично дискредитиране… Нещо подобно се случва и на Стоян Михайловски. Достолепният и прекалено сериозен ментор
на целия български народ се оказва във Виена без достатъчно средства, за да завърши своето пътуване до вкъщи. Макар
и изправен пред хипотезата за реален публичен резил, той не
се поколебава да „бие” до жена си екстрена депеша с дискредитираща молба да му изпрати…10 лв. за билет. Но това е изключение, при това – характеризиращо друг жанров модус (на
телеграма, светкавица, flash)… Ако обсъждането на „позоряща” името тема е наложително, тя бива подлагана в откритата
карта на евфемизиране чрез всичкия наличен ресурс на иносказанието. Любовните терзания ще бъдат метонимично преназовани с обобщителното местоимение „всичко”, интимното
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пристрастие ще бъде дискретно обозначено чрез синестезийно
обоснован паралелизъм… Ако пък предпоставим преследването на личния престиж като жанрово наложена необходимост, няма да бъдем особено затруднени да се аргументираме
чрез изброяване на способите, чрез които речта бива обичайно
остранностявана за естетически цели. И познатата от лириката с нейните непреодолими ритмо-метрични необходимости
синтактична инверсия (напр., „Те целувам:…”), и използуването на очевидно неприсъщи на личния, но трайно закрепени за
„високия стил” думи (напр., вм. „работа” – „поприще”), и хиперкоректното пунктуационно поведение, предвиждащо синтактични и емоционални паузи на най-неподозирани позиции,
и маниерната елиптичност, привнесена в писаната реч от модела на разговорната, и банално-сецесионното масовокултурно
фразеологизиране, произвело твърде устойчиви и популярни
дори до днес епистоларни формули, стоящи във вечна готовност на върха на перото (напр., „Ако ме питате как съм, то аз
съм добре. А вие как сте?” и др. под.), и не твърде семплата
семиотична игра, експлоатираща смисловата сходимост между
иконично изображение и текст, и калиграфски „добавената”
стойност на посланието, и двойното графично „поданство” на
подателя – са все способи, маркиращи особеността, странността, изкуствеността на неговата реч. Оглеждана незнайно от
кого през лорнета на често нездравото публично любопитство,
речта в откритата карта добива демонстративната условност
на сценична реч (Bühnesprache) – артикулацията е неестествено отчетлива; изобразяването дори на шепота гръмко озвучава позорището, а произнесената „реплика в сторону” (Станиславски) се договаряме, че остава нечута от стоящия редом
актьор; макиажът е утриран като за среднощни забавления,
а символната наситеност на костюмите и декора като че ли е
взета назаем от японския театър „Но”… Това е усилена докрай
реч, обемът на чиито послания многократно превъзхожда ило288

кутивния енергиен ресурс, тъй като чрез нея подателят се домогва до мислен образ, до желан образ, чрез който извършва,
макар и частична, но все пак подмяна на своя идентитет. Метаморфозата произвежда онази стилова маниерност, позната ни
по-скоро като стилова клоунада на тийнейджърски лексикон,
който преднамерено обсъжда съкровено-приватните тайни на
половото съзряване, но с едното ухо, не по-малко преднамерено, винаги държи сметка и за публичния отзвук. Рецептивната
норма оценява престижа на авангардно колажираните послания в първата колективно създадена и предназначена за колективна употреба книга на младостта с откровено медийния
критерий „няма лоша реклама”, както, впрочем, се случва и с
преминаващата от ръка на ръка по пътя до своя настоящ, но
последен читател открита карта.
Изкушаваме се да мислим, че едва ли може да бъде посочена друга разумна причина, обясняваща двойното графично
„поданство” на образовани податели на открити карти, особено
в случаите, когато те са адресирани до сънародници. На пръв
поглед, не би изглеждало неоснователно социолингвистичното
възражение, че стратификационно обособените групи обичайно охраняват своя консолидационен комфорт и своята цехова
непристъпност чрез сленг-парола. Ако подобна потребност
се признава на свръххерметизирани общества като социално
декласираните затворнически групи, ако тя не бива отказвана на аристократични кръгове, където използуването на съсловно койне по модела, описан от Л. Н. Толстой във „Война и
мир”, е знак за кастов престиж, няма особени причини от нея
да бъде лишавано, например, обществото на медиците, макар
че функциите на браншово койне в тази група най-представително биха били изпълнявани от съвсем не лекия латински…
Става дума за медици не заради офталмолога д-р Л. Заменхоф – знаменития съставител на универсалистки най-амбициозното засега койне, предявило претенциите си да умиротвори
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разноречивата Вавилонска кула още през 1887 г. с „Unua libro”,
дори не заради достойния стремеж на великия полски евреин
да изкупи предполагаемите грехове на еврейството за недостроения зикурат („Откровение на Иоан Богослов”,17:5, 18) …
Причината е твърде банална – кореспонденцията от средата на
второто десетилетие на ХХ в. чрез открити карти между български студенти по медицина във френскоговореща Швейцария и Франция. Съхранените в личния архив на К. Кърджиев
образци от кореспонденцията между Тончев, Бужев, Ганабиев
и бъдещия български литературовед Кърджиев на…френски
език документират със съмнително постоянство стабилната
за конкретния епистоларен контекст тематична връзка между
езика на прокълнатите поети и не особено високата представителност на проблематиката на ежедневието. Ето някои примерни откъси: „Мосю Тончев, не мислете, че съм Ви забравил. Мисля често за Вас, който бяхте толкова любезен, обяснявайки ми
ботаниката. Ако успях на изпитите, то е благодарение на Вас и
няма да го забравя никога, и ако не съм Ви честитил новата година, очаквах това да бъдат нашите празници…(…) Приемете
моите искрени поздрави! Мосю Ганабиев”; „Скъпи Тончев, добър ден, хубава ваканция и приятни разходки в класическата
страна. Най-хубави спомени! (…) P. S. Приготвям се за изпити.
(…) Поздрави! Забавлявай се добре, но не прави грешки, които
човек прави в младостта си. Кога ще се завърнеш? Поздрави от
Леон! Поздрави: Мосю Бужев” и др. 47
Можем само да гадаем какви са били мотивите на българските студенти да изберат тъкмо чуждия език, за да обсъждат помежду си своите приватни хабитуални вълнения: дали
не защото френският, честно спечелил в люта интерлингвистична конкуренция своя безспорно всепризнат образ на език
на любовта, не е най-подходящият експликативен параван, зад
47
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В: ДА – Шумен, 813К, оп. 1, а. е. 10.

който разговорът за „грешките на младостта” не предизвиква
руменина от балканска свенливост, дали не защото притегателната сила на чуждия културен контекст не актуализира един
позабравен употребителен модел, илюстриран чрез речевото
поведение на мадам Злата? Със сигурност обаче е ясно, че без
топлото посредничество на медията открита карта тези разговори щяха да бъдат провеждани на лишения от екзотичен
престиж роден език – на езика, на който някои крале обикновено говорят „само с конете си”… Фиксираният върху откритата карта речеви образ на подателя е същият онзи „punctum”,
който той би могъл да остави върху нейната обратна страна, в
случай че реши да изпрати някому свой фотографски портрет.
„Punctum”-ът в разбирането на Р. Барт е буквална, автентична
следа от настоящето, адресирана до вечността и нейната всеобемаща историческа памет. В този смисъл грижата за съвкупния подателски образ, изграден както от речевото послание,
така и от илюстриращото го изображение в откритата карта,
по същество, с нищо не се отличава от грижата, която има който и да е Медичи, застанал пред паметта на историята в лицето
на който и да е портретуващ го флорентински фотограф (лапсус – художник). Нарочната грижа за образа, предвиждан да
води автономен живот, е всъщност липсващият, според Барт,
предпоставен рецептивен код в „посланието без код” – фотографията, нейният априорен „studium”.
Контролирани от безогледно пропагандиращата престижни поведенчески live style-норми нова медия открита („артистна”) карта, представите, моделиращи личния фотографски
образ, обозначават високата степен на еднопосочно властово
въздействие, което персонално позиращият пред обектива
„малък човек” изпитва от високотиражните стилови указания,
съвсем не безплатно раздавани от почти институционализирани arbiters elegantiarum като Аста Вестергард, Рудолф Валентино или Аri Leschnikoff. Вместо да осчетоводяваме статистиката
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за разпространените в европейската търговска мрежа плътно
прилепващи към тялото дамски
бански костюми, обезсмислили
скучното съзерцание на морската шир отпреди щастливата
поява на смесените плажове, за
уподобяванията на онзи пленяващ моминските сърца мечтателно зареян мъжки поглед,
наложен без каквато и да е медийна съпротива чрез „Камий”
(1921 г.) и „Синът на шейха”
(1926 г.) или за многомилионното миметично възпроизводство на сензационните „шприц”
Аста Вестергард
(илюстрована карта)
мустаци, наивно преценени
от публиката като твърде
постижим подстъп към световната слава и фантастичните хонорари – между 40 и
60000 райхсмарки годишно
за всеки от вокалния секстет „Komedian Harmonists”,
ще бъде достатъчно да припомним масовата истерия,
предизвикана от смъртта на
Рудолфо Алфонсо Рафаеле
Пиере Филиберт Гулиелми
ди Валентина д, Антонгуола,
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Рудолф Валентино в
„Синът на шейха” (1926 г.),
фотограма

провокирала погребална
процесия от около 80000
опечалени почитатели, или
пък поне претъпканата зала
на Берлинската филхармония, където на концерт на
знаменития секстет през
1932 г. присъствуват невижданите дотогава 2700 души.
За мнозина, изпитали
върху себе си силата на медийното въздействие, идентификацията с въжделения
образ се оказва и „сила на
съдбата”: прекъснатата каАспарух Лешников
риера на кумира от епохата
на нямото кино обезсмисля живота на не една негова обожателка, предизвиквайки вълна от самоубийства48, а безгрижни
(в началото на 30-те) почитатели на „рицаря на горното фа”
като Х. Химлер, Й. Гьобелс и Ф. Рузвелт дори не подозират, че
съвсем скоро ще бъдат обединявани само от своите музикални
вкусове…
Медийно наложена чрез респекта на авторитетни „артистни” изображения, дълбоката стилова връзка между
приватния портрет и публично живеещата открита карта е
фиксирана в безчетно количество фамилни фотоархиви, безпристрастно запаметили и революционния постановъчен
похват „пирамида”, оказал се неизбежно решение за почти
всяка пленерна групова фотография, и психологично обоснования трафаретен избор артистичният унес на съзерцанието
Барт, Р. Лицето на Гарбо// Нулева степен на почерка. Митологии, С., 2004, с. 146.
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да бъде почти задължително
комплектован чрез техниката
„Тиндалов конус” с цигарен
дим, макар не винаги портретуваният да е пушач…, и
невинаги вдъхновено изпълнените комедиантски етюди,
увековечили страстното желание на човека да надене ролева маска и да бъде друг, не
този, който е всъщност, и техниката на колажа, подсказана
от гениалната панаирджийска
машина за контаминиране на
блян с реалност (изрисувано
върху дъска тяло, на мястото на чиято глава е изрязан
Илюстрована карта от
кръгъл отвор, през който се
началото на ХХ в.
показва само лицето на желаещия евтина и бърза „пълна
промяна”), и контражура, и светлия и тъмен ключ, и правилото за кадриране, известно като „2/3”, и соларизацията, и още

Рудолф Валентино
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Марлене Дитрих

много изобразителни похвати,
превръщащи слабия в силен,
грозния в красив, неизвестния
в известен…
Връх на публичната отзивчивост, регистрирала кръвната
зависимост между приватната
фотография и, на пръв поглед,
деперсонализирания
медиен
продукт открита („артистна”)
карта, е светкавичната реакция
на фото-типографската индустрия, която, най-вероятно за да
се възползува от психозата по
масовото игрово преобразяване
чрез открити карти, предприема
Илюстрована карта от
производство на форматирани
началото на ХХ в.
картонени гърбове и паспарту,
предназначени, на пръв поглед,
да увеличат експозиционната пригодност на личния портрет.
Наивното допускане, че мотивацията на предприемаческата
готовност да задоволява всякакви потребителски прищевки е
филантропическа, катастрофира издайнически в типографския
облик на новия артикул. Изработен в стандартни формати, той
изцяло възпроизвежда оформлението от обратната страна на
откритата пощенска карта – обособени са специални места за
речевото послание, за адреса на получателя и, разбира се, за пощенската марка. Дори са дадени императивни указания за правилното попълване на контаминативния продукт, самозвано
обозначил се като открита карта.
За да бъде пък приласкана артистичната суета и на самите художници-фотографи, артикулът е допълнително усложнен чрез тяхното фирмено лого, изписано на чужд език, и
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Приватни фотографии, оформени като открити
пощенски карти (1909 и 1920 г.)
непременно обозначение на типографския произход, добавящ
документално доказан екзотичен престиж към образа от лицевата страна.
Камерната зала на световната фотографска сцена осъмва
снабдена със своего рода deus ex machinа, готова да осигури на
аматьорската трупа от малкото частно фотоателие равнопра296

вен достъп до пленяващата въображението цветна49 сергия на
фотоиндустрията, разточително обсипана с продукти, ласкаещи потребителското его с примамлива медийна топлота. Изкусителната хипотеза приватният портрет да се домогне до космополитната слава на „артистното” изображение, конкурентно
да оспори потискащия му законодателен live style-авторитет,
пледирайки тезата за неговото справедливо стратификационно разпределение, либерализира50 все още топлата в началото
на века медийна среда, за да открие пътя към отчетливо обособяване на употребителните периметри, обслужвани от откритата карта51, да изнамери специални полета за сублимация
За рождена дата на цветната фотография се смята знаменитата
фотодемонстрация, извършена от физика Дж. Максуел на 17.06.1861 г.
Масовото приложение на цветното фотоизображение обаче се отлага
за доста по-късно след експеримента със смесващия основните цветове
пумпал. Дотогава моно- или полихромната цветност се постига единствено чрез ръчен ретуш, което на практика е дорисуване, оцветяване на
фотографията. Виж по повод на метафоричната връзка между цветния
ретуш на черно-бялото фотоизображение и „изображението на неподвижното гримирано лице, зад което се разпознава мъртвецът”, „гипсираното лице” на Гарбо, „набрашнения лик на Чарли, с маслинени очи и
образ на тотем”. Виж: Барт, Р. Camera…, с. 51–52; Митологии…, с. 146.
50
Ироничното отстранение, с което комедиографът Ст. Л. Костов влага в речта на кмета безхитростното предположение, че Манчо
фотографчията е отишъл „…в София да си продаде картите – беше направил сумата пощенски карти. Ще си купи материал за работа и пак
ще доде” (Ст. Л. Костов, цит. съч, с. 173), представя недвусмислената
яснота на масовата представа за хабитуалното банализиране на занятието, което в края на ХІХ в. е подложено на рестриктивен лицензионен режим.
51
Любопитно жанрово приложение на функцията „репортажна
свидетелска документалност”, иначе априорно неотчуждаема от основния жанров модус на пощенската карта, намира А. Каралийчев, публикувайки в уникалния естраден сборник „Септември” през 1948 г. буколико-бригадирски разказ със заглавие „Пощенска карта”, обемът на
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Гръб-паспарту С
Фирмения Знак На
Фотоателие „В.
Маркарян” (Шумен,
1893 Г.). Типография
„Bernnard Wachtl”, Виена

на личния артистичен ресурс
(например визитната карта) и, в
крайна сметка, да прагматизира
и „охлади” предназначението на
този индустриално-художествен
жанр, като го лиши от съпътствуващото изображение и щедро предостави жанровия „остатък” като медийна форма на институционалния кореспондентен
обмен.
Сътрудничеството между
иконично изображение и речево
послание вече дори не си правим
труд да отчитаме зад какви и зад
колко удивително изненадващи
жанрови маски ни гледа. Ескалиращите хипермодерни жанрови
преображения на тази колабора-

който трудно би могъл да бъде побран върху специално обособеното
за текст поле дори на 20-ина стандартизирани от дореволюционната
кореспондентна практика открити пощенски карти. Опитът на септемврийския (и в двата смисъла) писател е интересен не толкова със
стремежа му да впрегне мощното оръжие на репортажната аргументативност в нова пропагандна колесница, колкото с неговото изненадващо нетрадиционно решение фотоизображението да бъде телеграфно
разказано: „Бригадирски лагер, Орлово гнездо” (с. 30). Очевидно е, че,
дори реално отсъствуващо, изображението продължава да се мисли,
дори по време на активно стартиралия вече през средата на 40-те процес на жанрово „отчуждение” между образ и слово в пощенската карта,
като функционално сплавен със словесната си тавтологична проекция.
Консервативната инертност на жанра, допуснал несъразмерна хипертрофия на своето текстово поле, продължава да бъде безизходно вкопчена в изплъзващия се от нейната конструктивна опека образ.
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ция затискат таксономичното, класификационното ни мислене, затискат способността ни да се ориентираме в света чрез
систематизиране на неговото разнообразие. Ако в епохата на
телевизионния бум (50-те и 60-те години на ХХ в.) „тишината”,
разбирана като императивно условие за „концентрацията – естественото благочестие на душата” (М. Хайдегер), е била нарушавана само от „трептящия ефект в ъгъла на стаята” (Дж.
Стайнър), сега този горестен вопъл, предизвикан от модерните
тогава заплахи за душевното благочестие, предизвиква хипермодерното ни технологично умиление. „Трептящите ефекти”
(на видеодомофона, мобилния телефон, компютъра, I-pod,
pocked-PC и пр., и пр.) изцяло завзеха „стаята”, а ние – техният
биологичен придатък, поставен „в помощ на самодействуващата отчуждена (технологична – бел. моя, П. Ш.) власт”52, едва
смогвайки да следим всички екранни прожекции, се превърнахме в безпомощна „цифрова” аналогия (какъв обезсърчителен оксиморон!) на онзи, когото преди доста време Б. Христов,
раздиран от болка и съпричастна социална жалост, нарече „човекът в ъгъла”… Току-що стабилизирали стереотипа си да съчетаваме реч и статични образи (или техни заместители в името
на обезопасителната анонимност или експликативната икономия, например, пиктограми-емотикони; квазиидентификативни силуети, наподобяващи фотографски изображения, изпълнени чрез светлотехниката „контражур”) в ICQ, преди дори да
сме осъзнали още, че така изпращаме десетки ІТ-„открити карти” дневно, нашата кореспондентна готовност е вече всмукана
в SKYPE. Практическият ни извод, че тази форма за общуване
почти достига степента на интерактивна интензивност, която е
свойствена на „живия” разговор, се препотвърждава от удивиДичев, И. Машина за истина. (Опит върху фотографията).
В: Дичев, И. Граници между мен и мен, С., 1990 В: http://underpear.
gyuvetch. bg/dichev/machine. htm
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телния ефект на поредното периферно устройство – камерата
„on line” – и с нейна помощ, преобразили се от фотографи в
оператори, ние дори не съобразяваме, че изпращаме вече не
открити карти, а „открити ленти”. Междувременно, арсеналът
на цифрите превръща мобилния ни телефон в портативна машина за „говорещо” кино и със сигурност не допускаме ласкателната за самомнението си хипотеза, че режисираме свои
„пълнометражни” аудиовизуални послания…
Неутолимият егоцентризм на нашия пореден все по-висок и по-висок технологичен статут алчно насочва вниманието ни към себе си, уверено и неусетно освобождава жалките
остатъци рефлексивна способност, изработена сред идиличната „тишина” на до-цифровата епоха, от излишното разточителство на самонаблюдението. Вторачили поглед във високотехнологичния визьор, загубили дар слово, подобно на самозабравени в игра деца, все по-трудно съзираме кръвното родство
на своя електронен ІТ-образ с помътнелите анахронични фотоизображения, от които нашите родни предци ни гледат зад
непреодолима стилова преграда на сецесионна воалетка или
зад безопасно (за нас) разстояние от един „бастон”…
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