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„НЕ СМЕ ИМАЛИ НИКАКВИ 
МАТЕРИАЛНИ ОБЛАГИ“

Първото средношколско списание е „Извор“ и излиза 
в Русе в продължение на пет години (1892 – 1896 г.)

Иво БРАТАНОВ

На малцина от нашите съвременници е известен 
фактът, че през последното десетилетие на миналия век, 
когато Русе, наред със София, е най-важният културен цен-
тър на България, именно тук започва да се издава първото 
българско средношколско списание – сп. „Извор“. Негов 
основател и редактор е видният русенски учител Т. Ц. Три-
фонов (за него вж. И. Братанов. „За една паница леща“. – 
Във: в-к „Възход“, бр. 38; Разград, петък, 23 февруари 1990 
г., с. 2, кол. 6 – 7), като при редактирането му през първите 
три годишнини взема участие и учителят Ив. Иванов от 
Варна. Списанието започва да излиза през 1892 г., като в 
продължение на цялото си съществуване се издава от П. И. 
Алкалай от Русе. 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СП. „ИЗВОР“? В продъл-
жение на пет години (1892 – 1896 г.) то излиза в 49 книжки. 
Според подзаглавието си е „илюстровано списание за ученици и 
младежи“. В такъв случай е естествено в него да намират място 
преди всичко материали, свързани с проблемите на учениците 
и младежта. Редакторите добре разбират тази задача и откриват 
в списанието отдели за белетристика (в т. ч. и поезия), научен 
живот, биографии на известни личности, описание на различни 
интересни природни явления и постижения на науката и техни-
ката, а също така и отдел за млади сътрудници – ученици. 

В отдел „Белетристика“ свои произведения помества пре-
ди всичко Т. Ц. Трифонов (така, например, в 5-те годишнини 
на списанието се съдържат общо 16 негови стихотворения). Но 
във времето, когато се издава „Извор“, е съвсем естествено най-
дейни сътрудници на едно издание да бъдат най-вече неговите 
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редактори. Подходът на редакцията към различните творби на 
сътрудниците е само естетически. Т. Ц. Трифонов и Ив. Иванов 
успяват да привлекат като сътрудници някои от най-авторитетните 
по онова време автори и преводачи в България. В „Извор“ със 
свои стихове сътрудничи Ст. Михайловски (5 басни в г. I), а със 
стихове и преводи – Ив. Ст. Андрейчин (от г. II) и А. Белковски. 
Разбира се, тук нямам възможност да спомена всички сътрудници 
на списанието. Нека все пак отбележа, че с нищо не е подкрепе-
но мнението на Тодорка Малчева, която в своето изследване за 
„Извор“ отбелязва:  „Получава се впечатлението, че той (Т. Ц. 
Трифонов – б. м. – И. Б.) е използувал списанието само за свои 
изяви“ (вж. Т. Малчева. „Извор“. – В: Периодика и литература. Т. 
1. С., БАН, 1985, с. 694). Това се вижда дори от най-беглия пре-
глед на съдържанието на списанието. Впечатлява особено много 
отделът за преводна литература. В него е публикуван един разказ 
от В. И. Немирович-Данченко (IV, 5), „Кающий се грешник“ от 
граф Л. Н. Толстой (III, 10), „През нощта срещу Великден“ от 
В. Г. Короленко (V, 7), „На морето“ от Г. дьо Мопасан (V, 10), 
„Клетниците“ от В. Юго – откъсът „Изоставените“ (V, 1), „Къща 
се продава“ от А. Доде (II, 11), „Флорентинско сказание“ от А. 
Франс, две приказки от Х.-К. Андерсен (I, 3 и II, 1), „Върналият 
се престъпник“ от Ч. Дикенз (V, 5), „Дневникът на един труп“ от 
Е. А. По (I, 7 – 8) и т. н. 

В отдел „Биографии“ са дадени животописи на Ботев, Кара-
велов, Раковски, Крилов, Пушкин, Тургенев, Мохамед, Гутенберг, 
Едисон, Колумб, Паисий Хилендарски, Априлов, Диоген, екзарх 
Антим I, Лермонтов, Гогол, Белински, Шекспир, Коменски, Ши-
лер, Коперник, император Александър II и т. н. 

Важна е заслугата на Т. Ц. Трифонов за утвърждаване на 
младите сътрудници. В научния отдел на списанието е публи-
кувана матуритетната работа на Михаил Арнаудов (г. V, кн. III; 
ноември 1895 г., с. 124 – 129), бъдещият световноизвестен учен 
филолог. От год. III, кн. 2 списанието открива отдел за ученическо 
творчество, като се поместват и рецензии за ученически творби 
– както публикувани, така и отхвърлени. 

ЗА РЕДАКТОРА, ПУБЛИЦИСТА, ПРЕВОДАЧА И ЧО-

ВЕКА Т. Ц. ТРИФОНОВ СА ХАРАКТЕРНИ ПОЧТЕНОСТ-
ТА, ТОЛЕРАНТНОСТТА И РЕАЛИЗМЪТ – КАЧЕСТВА, 
КОИТО ТВЪРДЕ ЧЕСТО НИ ЛИПСВАТ НА НАС СЕГА, 
В КРАЯ НА ХХ В. Знаменателна е статията на Т. Ц. Трифонов 
„По петдесетгодишнината“ (г. III, кн. 2; февруари 1894 г., с. 84 
– 87), писана по повод на подготвящите се в София юбилейни 
тържества за петдесетгодишнината от излизането на първото 
българско списание – сп. „Любословие“. На предложението 
на юбилейната комисия тържеството да протече „колкото е 
възможно по-бляскаво“ редакторът на „Извор“ между другото 
отговаря: „Нека поне сега забравим за минутка по-бляскавите тър-
жества; нека те станат такива, каквито сами се искъртят (така! – в с. 
м. – И. Б.) от сърцата на нашата книжовна маса; а дадем първенството 
на инициативата да подобрим самата книжнина и обмислим как може 
да стане това важно дело“ (с. 86 – 87). Той предлага да се започне 
издаването на литературнокритическо списание, което „да ръководи 
цялата читающа публика“ (с. 87). В края на своята статия отговор Т. 
Ц. Трифонов, обръщайки се към младежта на България, пише: „А ти, 
младо поколение... поднеси му (на българския писател – в с. м. – И. 
Б.) своята благодарност и лепта, за да не го отчаеш от непосилните 
жертви, които той върши само за тебе“ (с. 87). 

Последните думи са продиктувани отчасти и от незавидното 
финансово състояние на списанието. То не среща необходимата 
подкрепа на българските ученици и младежи. Непрекъснато в 
него се публикуват напомняния за изпращане на абонамента. 
Не помага особено много и помощта на министър Константин 
Величков, който изкупува със средства на Министерството на 
народното просвещение 50 течения на „Извор“ и от четирите 
годишнини. Краят на сп. „Извор“ е мъчителен. От март 1895 г. 
(г. IV, кн. 3) редактор остава само Т. Ц. Трифонов, тъй като вар-
ненският учител Ив. Иванов се отказва от общото начинание. 
В кн. 10 на г. V (юни 1896 г.) Т. Ц. Трнфонов публикува „Може 
би последни страници“. Той отбелязва, че „Извор“ е посрещнат 
„с безкрайно мълчание и неоправдана хладност“ (с. 495), че „...
не сме имали никакви материални облаги, за каквито, прочее, и 
не сме мечтали“ (с. 496). Той смята, че издаването би могло да 
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продължи, ако повече читатели проявят интерес към списанието, 
но – уви! – това не става... 

ТРЯБВА ДА СЕ ИЗТЪКНЕ, ЧЕ СПИСАНИЕТО Е 
ПОСРЕЩНАТО С ПОЛОЖИТЕЛНИ ОТЗИВИ ОТ МЕРО-
ДАВНАТА КРИТИКА. Академик Беньо Цонев отбелязва, че 
то е „по-сериозно ученическо списание, и за това не може да 
разчита на толкова много абонати“ (вж. сп. „Български преглед“, 
г. II, кн. IV – V; февруари – март 1895 г., с. 258) и „ще принесе 
голяма полза“ (пак там, с. 258), ако продължи да излиза. В 
своята рецензия за сп. „Цвят“ Ст. Максимов споменава (вж. сп. 
„Ново време“, г. I, кн. 4–5; 1897 г., с. 560) за „доста грижливо 
редактираното ученическо списание“ „Извор“. Но като че 
ли най-пълна – и от гледна точка на времевата дистанция – е 
оценката на литературния критик и историк Иван Богданов: 
„Извор“ доста допринася за повдигането на художествената и 
общата култура на средношколската младеж в края на миналия 
век. Изданието по-нататък служи като образец за ученически 
и младежки литературни и общокултурни списания“ (Ив. Бог-
данов. Българска литературна периодика. С., 1972, с. 43 – 44). 
Именно тези заслуги осигуряват на Т. Ц. Трифонов трайно място 
в историята на българската литературна периодика. 

БОГДАНА ХИТЕВА (ЙОЗА ИРАСКОВА)
1844 – 1929 (1925)

ЧЕШКАТА УЧИТЕЛКА, ПЕДАГОЖКА 
И ПРЕВОДАЧКА ПРЕВРЪЩА БЪЛГАРИЯ 

В СВОЯ ВТОРА РОДИНА

Галина ДЖУРОВА

Чехкинята Йозефа Ираскова (Ирасек) пристига в България 
през 1866 г., когато започва войната между Австрия и Прусия 
– братята ѝ решават за по-сигурно да я изпратят далече. Тя току-
що е завършила средно педагогическо училище в Прага, където 
съученички и приятелки са ѝ българки – сестрите Елисавета и 
Мария Горанови от Карлово. С тях тя пристига в малкия бал-
кански град, научава бързо български език и се приобщава към 
средата. Назначена е за учителка в девическото класно училище 
в града през 1867 г. и работи на учителското поприще до 1903 
г., когато се пенсионира. От 36-те учителски години 10 са през 
Възраждането и 26 години – след Освобождението. Преподава 
предимно история, география, стопанство и български език. 

В Карлово се омъжва за Иван Хитев, сродник на Горано-
ви, и се преименува на Богдана, но всички продължават да я 
наричат обичливо Йоза. 

Една от първите учителки по ръкоделие в България, тя 
започва да преподава този предмет в Калофер през 1870 г., като 
нарежда програмата си сама, по чешки образец, и изгражда 
методика. Скоро и домът ѝ се превръща в стопанско училище, 
където след занятията ученичките продължават да се учат на 
домакинство. В Калофер учителката става настоятелка на съз-
даденото женско дружество „Просвещение“ и изнася сказки 
на различни теми. Сътрудничи и на революционното движе-
ние – познава се добре с Ангел Кънчев и други дейци. Името 
ѝ на сигурен закрилник се знае в комитетските среди на юг от 
Балкана. По време на Априлското въстание изпраща в Чехия 
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сведения за събитията в България и чрез нейните статии в пе-
риодичния печат славяните в Европа научават за ставащото у 
нас. В продължение на няколко месеца през 1876 г. пражкият 
вестник „Рокрок“ публикува обстойни нейни статии. 

През лятото на 1877 г. руски части слизат в Карлово, а след 
оттеглянето им към Балкана учителката едва спасява семейство-
то си от озверелите башибозуци благодарение на австрийския 
си паспорт. Напуска Карлово с трите си деца и заминава за Ца-
риград, а мъжът ѝ остава в България като участник във войната. 
По целия път Богдана Хитева вижда османските жестокости 
и щом пристига, веднага ги прави достояние на европейските 
кореспонденти и дипломати в турската столица. В Цариград 
отсяда при старата си съученичка и приятелка Елисавета Го-
ранова, вече омъжена за известния български търговец Христо 
Караминков. Скоро с тяхна помощ е назначена да преподава 
български език в пансион. Там получава съобщение, че мъжът 
ѝ е жив и се намира в Свищов. 

След Освобождението, още през май 1878 г., Богдана 
Хитева се завръща в България и продължава да учителства. 
Назначена е за директор на училищата в Пазарджик. След 2–3 
години се премества във Видин, а през 1882 г. става старши 
учител на девическите училища в града. Следва преместване в 
Самоков, пак на директорска длъжност. 

В уреждането и в ръководенето на ученически пансиони 
и сиропиталища Богдана Хитева е признат специалист. От 1887 
г. до 1893 г. е управител на девическите пансиони във Велико 
Търново и Стара Загора, а след това – до 1895 г. – управител на 
пансиона към Девическата гимназия в Пловдив. Следващите 
години е отново учителка – по история, стопанство и краснопис 
във Варненската девическа гимназия и по география и български 
език в Първа девическа гимназия в София – до 1898 г. През съ-
щата година става „началница“ на сиропиталището в Пловдив, 
където се пенсионира през 1903 г. 

На 59-годишна възраст тя се отдава на преводаческа 
дейност. Превежда от чешки език разкази, статии, книги и 

сътрудничи на много наши вестници и списания във Варна, 
Пловдив и София. 

Нейни преводи, обаче са поместени доста по-рано в ру-
сенското месечно илюстровано списание за ученици и ученички 
„Извор“, излизало от 1892 до 1896 г. с издател П. И. Алкалай от 
Русе и под редакцията на Ив. Иванов, живеещ във Варна, и на 
известния русенски учител, преводач и културен деятел Три-
фон Ц. Трифонов, който през четвъртата и петата годишнини 
е единствен редактор. След спирането на изданието сп. „Ново 
време“, в книжка 4 от 1897 г., го определя като „доста грижливо 
редактирано“. Тази оценка хвърля светлина върху поместваните 
материали, значителна част от които са преводни, и в частност 
върху качеството на преводите и на Богдана Хитева. 

Първата книжка от първата годишнина на сп. „Извор“, 
излязла на 15 януари 1892 г., започва със стихотворение на ре-
дактора Трифон Ц. Трифонов и веднага след него от с. 3 до с. 15 
са поместени два превода на разкази от чешкия писател Вацлав 
Шпачек – „Именния ден на дядо“ и „Слепия просяк“, подписани 
от Б. Хитова, която по това време е управител на Девическия 
пансион в Стара Загора. Книжка втора от 15 февруари 1892 г. 
помества пак в началото си още два превода на разкази от същия 
чешки автор – „Наместо в училището“ и „Комедияши“. Следва-
щият превод е в книжка 7–8 от юли-август 1892 г. – „Страшния 
сън“, но не е посочен авторът на разказа. Следващият превод е 
отново на разказ на Вацлав Шпачек и е отпечатан в книжка втора 
на 1893 г. – втората годишнина на списанието. Последният пре-
вод е в книжка четвърта от април 1893 г. – този път е преведена 
приказката „Наказания скъперник“. До края на списването на 
„Извор“ не са помествани нейни преводи. По това време тя се 
премества в Пловдив, като управител на пансиона към Девиче-
ската гимназия, и поради голяма заетост или по други причини 
престава да сътрудничи на русенското списание. По-голямата 
част от преводите на Хитова са къси – по 3-4 до 5 страници – и 
явно са добри за времето си, иначе известният естет и педант 
Трифон Ц. Трифонов нямаше да ги публикува. 

Йоза Ираскова, живяла 35 години като Богдана Хитева, 
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умира в София през 1929 г. на 85-годишна възраст (в енцикло-
педия „България“, т. 3 от 1982 г., е посочена 1925 за година на 
смъртта ѝ, но в по-късни източници е променена). През всички 
периоди от живота си учителката Богдана Хитова е била полез-
на на просветното ни дело и особено в трудното време преди 
Освобождението. Заслугите ѝ към българското образование и 
педагогика са значими, но недостатъчно изследвани. 

УЧИТЕЛ ОТ СТАРО ВРЕМЕ

Константин МУТАФОВ

Особен и своеобразен учител беше дядо Неделчо1, или 
само дядо Делчо, както му думаха учениците. 

Преподаваше аритметика на долните класове в Р... гим-
назия. 

Беше среден на ръст, попрегърбен, сухичък, с прошарена 
коса, с големи изпъкнали тъмнозелени очи, с подстригани мус-
таци, с дебели бърни и с два дълги изкривени зъба на горнята 
челюст, които се подаваха и клатеха. Жив, припрян, сприхав, 
всяка гънка, всяка жилка по лицето му трептеше; беше строг, 
никога не се смееше с глас, но на устните му винаги играеше 
тънка усмивка. Ходеше с ръце отзад. 

Рядко биеше. Не с плесници, ами като стегнеше показалеца 
и средния пръст на дясната си ръка, ще ръгне някого по рамото 
тъй, че ученикът се свиваше. 

Свършил беше Болградската българска гимназия. 
Беше взискателен по всичко и въпреки че бе минал пет-

десетте, всякога биваше стегнат в облеклото. Мразеше нечисти 
и изпоцапани ученици и люто гълчеше ония, в тетрадките на 
които видеше капки от мастило, следи от мазни пръсти. Сърдеше 
се на онези, по чиито дрехи забележеше петна, оръфани ръкави 
или паднало копче. 

Ще изблещи очи, ще хване за ухото такъв омазан ученик, 
ще му наведе главата към съдраното място или към скъсаното 
копче и ще му каже:

– Хей, дангалако, ако баща ти е сиромах, майката ти ръце 
няма ли да те подреди и закърпи? Я се погледни!

Обръщенията на учителя към ленивите и нередовни 
ученици бяха наистина грубички, но не и сурови; наричаше ги 
цариградски дембели, пестилджии, аратлици, дангалаци, диви 
петли, хърцои и др., но не вливаше злоба в думите си. 

Ценеше силните, но никога не издаваше своя възторг от 

Р
Е
Т
Р

О
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тях. Само очите му се напълваха с особена мекота и благост, по 
лицето му тънко затрептяваше струна на задоволство, че пред 
него стои силен ученик, който пипа здраво. 

Често за названията на разните действия и елементи в 
аритметиката, покрай научните термини, употребяваше особени 
свои, които изобретяваше духовито. За лихвеното правило ще: 
каже – хесап с файда, за числителя – таван, за знаменателя – 
дюшеме. 

Говореше просто, не предвзето, ясно, като шареше речта 
си с много турски думи. 

Никога предварително не откриваше на учениците си, 
според учебника, какво нещо е просто или сложно тройно пра-
вило, или друго някое действие. Ще каже само:

– Днес ще минем на лихвеното правило. Туй правило е 
смятане с лихва или хесап с файда. Напр. „Един калпак левове 
дават за една година чеерек калпак левове файда; аджеба, пет 
калпака левове за десет години колко файда ще дадат? Вземете 
десет задачи от задачника и си поблъскайте сами кратуните“. 

На другия час ще вади на дъската един по един учени-
ците, които решаваха, с негова помощ, задачите. Тогова ще 
подсети за едно, другиго – за друго, криво-ляво първата задача 
се решаваше. При решаването обясняваше с по-научен начин, 
са изискваните термини, всяко ново действие или елементи, 
които се откриваха в правилото. След като минат първите десет 
задачи, учениците вече се запознаваха всестранно с това ново 
аритметическо действие. 

Дядо Делчо не преподаваше, но учеше учениците си. Той 
мразеше „глаголствуването“ и зубренето, искаше да разработи 
разсъдъка на ученика, да развие въображението му, затуй пред-
почиташе практическия способ, работата. 

Не обичаше да му се говори за неща, за които не е питал. 
Случеше ли се някой да каже, че зададената му задача е от лихве-
но правило, дядо Делчо скачаше като ужилен от оса, пламваше, 
ще удари пестник на катедрата и ще кресне:

– Хей, приятелю! Не те питам! Като заиграй тебеширът 

в ръката ти, ще ми дадеш да разбера какво действие вършиш. 
Хайде, карай!

И ще го прасне с двата си пръста по рамото. Случаваше се 
такъв ученик след ръгването по рамото да загуби нишката. 

Но дядо Делчо не го оставяше да се провали, ще прави, ще 
струва, ще го накити с всякакви любезности, но ще го подсети 
как да подхване решението. А това винаги трябваше да става 
с мълчание; ще събира ли ученикът, ще дели ли, корен квадра-
тен ли ще извлича, той трябва само да действува. Дядо Делчо 
ще следи внимателно дали правилно постъпва и ако ученикът 
сбъркваше негде, той ще се обади: 

– Хей, див петел, къде си тръгнал?
Ученикът се сепваше, поглеждаше написаното, намираше 

грешката си и я поправяше. 
Ако друг някой при събиране в стълб на няколко големи 

числа, където се прехвърля остатъкът от десетици или стотици 
на другата стълбица, се забравяше и замрънка: две и три – пет, 
пет и четири – девет, девет и седем – шестнадесет, написва под 
чертата шест и после каже – едно на ум или на ръка, 

– И две на крака! Хайде, дърдорко, карай! – ще го пресече 
учителят. Искаше да му забележи да не мрънка, ами да пипа. 

След като ученикът свърши решението, тогава дядо Дел-
чо ще го разпитва, защо тук постъпил тъй, а не иначе, как се 
нарича това или онова действие. Като дойдеше до някоя дроб, 
десетична или проста, ще го запита каква е тя. 

– Този дроб... – почне ученикът. 
– Дроб?! Ашколсун бе, хърцоино! Дроб, а? От кои села 

си ти бе, аратлик? Добре, този дроб агнешки ли е, биволски ли 
е, чер ли е, бял ли е? Имаме два вида дробове. 

Ученикът го гледаше опулен. 
– Казвай бе, цариградски дембелино? Чер ли е, бял ли е? 

Забрави ли? 
Хваща го за ухото и леко заблъсква главата му о дъска-

та. 
– Я бе, хлапако, каква работа имат дробовете в смятането? 
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Дроб, хърцоино, с малък ер2, дробинка, част, парче, разбра ли? 
Каква е тази дроб?

– Тази дроб, тази дроб, господин учителю, – нарежда 
ученикът през сълзи, – е проста дроб. 

– Елеее! – и ще му пусне ухото. – Хайде, стига си хленчил, 
не съм ти пръснал тиквата. Дроб, а?

Ще се случи някога в задачата да има деление на прости 
дроби, и ученикът се запъне и не може да продължи по-нататък 
решението. 

– Не знаеш ли, бе дембелино, как се делят прости дроби? 
На, бе, таванът на първата дроб отива на мястото на дюшемето 
на втората, пак тъй, таванът на вторатата отива на мястото на 
дюшемето на първата и ще ги умножиш. Разбра ли бе, пестил-
джи? Един калем, два калема, свърши се работата. 

Дядо Делчо познаваше отлично ума и способностите на 
всички свои ученици, силните по-рядко изпитваше, колкото да 
провери да не са се „изхайлазили“, работеше изключително 
със слабите. 

– Мене затуй ми плаща царщината – казваше често на 
учениците, – всяко говедо да го науча на ум и разум. 

Двойка ще пише само на най-последния тъпак и то след 
като се е блъскал с него най-малко петдесет пъти през годината 
и след като се е уверил, че от този „хайванин“ човек не става. 
Но от три нагоре рядко някому пишеше в бележничето си. 

– Хей, аратлици, – казал беше веднаж, като го бяха запита-
ли защо неговата оценка е почти еднаква за всички ученици, – на 
Господа аз пиша шест, на моя даскал – пет, на себе си – четири, 
като за вас, мулета, – три, две, едно и нула. 

Но на края на годината в свидетелствата имаше по някоя 
четворка или петорка, дори и шесторка, само един или двама 
отъ класа оставаха с двойки; но ако някой от тях имаше „слаб“ 
и по друг предмет, тоя отиваше у дома на дяда Делча и като му 
приплачеше, той му пишеше тройка, да не загуби годината. 

– Добре бе, аратлик. Хубаво, да ти пиша тройка, ама дого-
дина ще бъдеш в четвърти клас, там голяма наука ще учиш – а 
плюс б – математика, дембелино, математика, не е веке хесап. 

Като не си подготвен, нали онзи даскал на мене ще се чуди, как 
съм пуснал таквази празна кратуна в горните класове!. . 

Въпреки тази молитва, пишеше му тройка. 
В началото на всяка нова учебна година, дядо Делчо ще 

изгледа наред всички ученици в класа, да види дали има дошли 
отъ други гимназии. 

– Я, – ще се усмихне, – тази година наспорил ни Господ 
с ябанджии, – ще каже и веднага ще ги заразпитва кой откъде 
иде. 

– Ти откъде си бе, аратлик?
– От Разград. 
– Хъм, от Делиормана. Хубаво, не е лошо. Кой ти беше 

даскал по хесап, а?
– По аритметика, господин учителю, беше ни препода-

вател, беше... 
– Хей, хей, чакай бе, поеми си дъха пешим. Таквиз ку-

пешки думи същисват човека. Ний тук сме простички, чоджум, 
àко и да сме на Дунава, вампори гледаме всеки ден, ама нямаме 
таквоз деликатно делиорманско образование. По-яваш... 

– Ами, твоя милост, отгде бяхте? -– ще попита после дру-
гиго от „ябанджиите“. 

– От Габрово. 
– А-а-а! Тъй, от пестилджиите, демек. Много хубаво, мно-

го хубаво! Ще те видим и тебе. Само че тука от пестил твърде 
не отбират, тук искат знания и мурафет. Ще се запознаем. 

– Ами ваш’то лице, ако смееем да попитаме, откъде тъй? 
– ще се спре при другиго, все тъй мазничко ухилен. 

– Отъ Търново, господин учителю! От Търново!
– О-о-о! От болярското място! М-м-м-м! Затуй е този 

сербезлик. Я, моля, да се запознаем!
Заиграват всички жили по лицето му, усмивката му 

затрептява тънко-тънко и с ръка ще покани „ябанджийчето“ да 
заповяда на черната дъска. 

– Моля, заповядайте на черната дъска. Там ще се запоз-
наем. 
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Дава му задача. Търновчето почва да решава, както го 
учил неговият учител. 

– Хей, чакай, болярино, къде припкаш?
И дядо Делчо още от първия час даваше встъпителния си 

урок на „ябанджиите“, за да се опознаят с неговите преподава-
телски начини... 

По него време – 1893-94 г. – във Варна излизаше вестник 
„Ученически глас“. Неколцина ученици от калпазаните на една 
третокласна паралелка бяха съчинили дописка3 за дяда Делча, 
в която осмиваха преподавателските похвати на учителя си, 
като изброяваха прякорите, с които ги китеше – цариградски 
дембели, дангалаци и др., не забравиха да споменат и тавана, 
дюшемето, хесапа с файда и др. 

Дописката се напечата. 
Един ден, на час по аритметика, току-що бе ударил звъ-

нецът, и на вратата на тази паралелка се похлопва. Всички уче-
ници занемяха и трепетно обърнаха поглед нататък, похлопва 
се повторно и полека се отвори вратата. Показа се дядо Делчо, 
ухилен до уши, но кисело ухилен, двата му горни предни зъба 
бяха съвсем изскочили. 

Влезе тихо, поклони се пред всички и каза:
– Госпо-да! – меко, бавно, но такава насмешка, такава 

язвителност капеше от устата му, щото целият клас изтръпна. 
Седна на катедрата, сложи очилата си, отвори бележничето 

си и извика:
– Моля, да излезе на дъската господин... еди-кой си. 
„Господинът“, комуто се бе паднал този тежък жребий, 

с подкосени крака едва се дотътри до дъската. Класът беше 
притаил дъх. 

– Ако обича, ваша милост, моля решете тази мънинка 
задачица... – И дядо Делчо му задиктува, ученикът пишеше и 
трепереше. – Моля, решете я. 

Скръсти ръце и млъкна, усмивката замръзна на лицето 
му. 

Ученикът закова поглед на дъската, вцепени се. 
Минаха две минути, минаха пет. От чиновете никой не 

смееше да шукне. Стоя дядо Делчо, чака, току по едно време 
заклати глава, избухна изведнаж, скочи и като удари с две ръце 
на катедрата, развика се:

– Как да му не кажеш цариградски дембелин, дангалак, 
див петел, нà, бъкел не знае!

Слезе от катедрата и още повече пламна. 
– Дописки ще пишете, а! Ще се оплаквате, катъри! Да ме 

правите за смях, а! А бе, дангалаци, че вие един миг не можете 
без моята помощ, нà, онази кратуна млъкна като риба! Ще се 
оплаквате, а! Какво, „господа“ ли да ви казвам, ваша милост, а? 
Цариградски дембели, калпазани, хайлази!

И почна да налага с плесници где кого свърне. 
– Аз работа нямам в учителския съвет, че може някому 

мястото да изстине. Зная, че от този клас е излязла дописката. 
Аз няма да се оплаквам, оплачете се вие, хайвани, на бащите 
си, че дядо ви Делчо ви е бъхтал, ама и да им кажете защо. Нà, 
нà, нà за вас, глупави и зли мулета! За смях ще правите своя 
учител, който трепери за вас!

И переше, переше: изтеглиха си учениците от първия чин 
и онези по краищата... На дяда Делча скоро му мина, изгледа 
после всички ученици с тъжна усмивка и продължи работата 
си пак по своя, по стария начин. 

Като свърши часа, учителят се обърна към учениците и 
каза:

– А бре, деца, защо правите таквизи безобразия? Биваше 
ли да ме правите за смях на стари години? През моята ръка са 
минали толкова мулета като вас и всички станаха човеци, има 
офицери, учители, инженери, доктори. Вие ще ме разберете, кога 
пораснете. Да не се повтаря друг път такава детинщина!

И си отиде. 
Дали бяха разбрали ония глупави и зли муцунки думите 

на стария учител, дали усетиха голямото, доброто и бащинското 
сърце на дяда Делча, който имаше само един дълг, една цел в 
своя живот – „от всяко говедо човек да направи“? 
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* 
1. Неделчо Попов е учител в Русенската мъжка гимназия 

в продължение на 20 години – от 01.09.1883 г. до 01.09.1903 г. 
(вж. Юбилейна книга на Русенската народна м©жка гимназия 
„Князъ Борисъ“ по случай 50 годишнината отъ Iия абитуриентски 
випускъ. Печатница РОГЛЕВЪ – Русе, 1935, с. 106) – бел. ред. 

2. Възприетият по онова време правопис на българския 
книжовен език различава изписването на съществителните 
имена дробъ „анатомичният орган в тялото на бозайниците“ и 
дробь „част от единица, част от цяло (математическо понятие)“ 
в зависимост от финалния ер – бел. ред. 

3. Дописката е отпечата във в-к „Ученически глас“, год. I, 
бр. 14; Варна, 7 май 1895 г., с. 2, кол. 3 (Вътрэшен отдел). Ето 
и нейния текст:

Руссе. Прэди врэме ни писах© за единъ прэподаватель на 
III и IV классове при Руссенската м. гимназия, че прэтежавалъ 
рэчникъ на псувни и най груби епитети по голэмъ (in folio) отъ 
Р. Larusse [sic!], но понэже мислэхме, че той не го носи при себе 
си, а само въ исключителни обстоятелства, – не писахме нищо 
по това. Но едно ново писмо, което получихме тэзи дни, дойде 
да покаже, че криво сме мисляли. 

Въпросния (г. Н. – за сега скриваме името му въ този 
инициалъ) прэподаватель за едни най дребнави работи, а по 
нэкога и безь причина, исипвалъ цэлъ купъ псувни и най групи 
[sic!] епитети, които строгата цензура не допуща да напечата-
ме всички, а само нэколко, които ни се отпустнах© съ едно 
малко снисхождение: цариградски дембелъ, скотъ, маймуна, 
магаре, свиня, волче, пансионерски боклукъ (това име дава на 
пансионеритэ), боклукъ-арабас©, пестелжи, мамината рожба, 
песоглавецъ, пиргишинъ... нэматъ край. 

Вижда се учил ги е при хамалитэ на скелята... 
И така, г. Н. вие много добрэ правите като приучвате уче-

ницитэ си на тэзи грубости отъ младость, за да станать послэ 
отъ васъ по груби. Ние не можемъ съ друго да ви похвалимъ, ами 
съжеляваме, гдэто ни искусихте да напълнимъ нэколко рэда отъ 
вэстника ни съ ваши думи, които никой не може ви прости, а не 

вземахте да кажете други добри, което ви е нравственъ дългъ 
да го извършите. Вие го знайте това, но не напраздно е казалъ 
единъ мислителъ, че „хората много нэща знаятъ, но повечето 
не съзнаватъ. Нотации не четемъ!

Дописката беше открита и преписана специално за алма-
нах „Извор“ от г-н Андрей Бобев, възпитаник на СОУ „Христо 
Ботев“ – Русе и бивш учител по български език и литература 
в нашето училище от 2002 до 2007 г. Изказвам искрена бла-
годарност на колегата Андрей Бобев за съдействието при 
откриването на този рядък текст. – И. Братанов
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ЛИТЕРАТУРНАТА КРИТИКА ЗА ПОЕЗИЯТА  
НА СТЕФАН ЦАНЕВ

Виолета ЯКИМОВА

Дръзката смелост на Стефан Цанев, неговата несломима 
воля да казва високо и ясно горчивата до сърдечна болка истина 
стават постоянен белег на цялото му литературно творчество. 
Според Льосаж1 щастливата мъдрост не намира порицатели, но 
мъдростта в поетическото творчество на моя съгражданин явно 
не е щастлива, защото още първите публикации на твореца му 
създават не само поклонници и почитатели, но и много врагове 
и неодобрители. Всяко ново негово стихотворение е посрещано 
шумно, с разнообразни и разногласни критически отзиви, от 
които ясно личи към коя политическа партия или група при-
надлежи нейният автор. 

Сред голяма част от литературните критици битува ста-
новището, че поезията на Стефан Цанев принадлежи към така 
нареченото „априлско поколение“. Още първите му творби се 
посрещат с крайно противоречиви оценки. В „поза“, „гримасни-
чене“, в „авангардизъм“, в „хлапашка самонадеяност и незрял 
ум“, в „отчуждение и кокетничене със свободомислието“ обви-
няват поета критиците Иван Вандов2, Пантелей Зарев3, Кръстю 
Куюмджиев4, Ангел Тодоров5. 

Че каноните на тогаващната политика и идеология са 
в основата на тези критични оценки личи от основния тон, 
възпяващ едноличното тоталитарно държавно управление. 
Затова критиците в един глас крещят, че в поетическото дело 
на Стефан Цанев липсват идеали, няма идейност и партийност 
в неговия поетичен мир, не се чертаят контурите на „светлото 
социалистическо бъдеще“. 

„Колко униние звучи от този пост към бъдещето, колко 
преждевременна умора и безперспективност! Простата човеш-
ка вяра е заменена с безплодно умуване, полетът на мисълта е 
сведен до игра на думи“ – твърди Максим Наимович6 в статията 
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си „По синусоидите на безпътицата“, отпечатана в сп. „Пла-
мък“, и противопоставя на поетовото безверие собствената си 
„светла“ вяра, която, според него, е вяра на хиляди и милиони 
хора. Подобно на него и Ефрем Карамфилов7 от страниците 
на вестник „Работническо дело“ тръби, че стихотворението 
„Балада за талантите“ е опит за модернистично изкуство, по-
влияно от съвременната западна литература. „Песимизмът и 
завистта без граници са причините, които изкопават пропаст 
между поколенията, противопоставят млади и стари, талант-
ливи и бездарни“. Завистта, според автора, е основен стимул 
и движеща сила за човека на изкуството, творческата липса на 
вяра у човека преминава в липса на вяра и у човека творец... 
Тези критически отзиви за мене са прекрасна илюстрация на 
мъдрата българска поговорка „Крадецът вика: дръжте крадеца“, 
а направените изводи – груба манипулация и обработване на 
общественото мнение. 

Като скъсване с традициите, като конфронтация между 
поколенията, като безпътица и безперспективност определят 
поезията на Стефан Цанев небезавторитетните тогава творци 
Николай Зидаров8, Младен Исаев9, Иван Гранитски10. Обективна 
и непредубедена оценка се опитва да изкаже младият и талант-
лив поет Александър Геров11: „...Какво да кажа за стихосбирката 
на Стефан Цанев „Реквием“! Оригинална и интересна, забавна 
и остроумна, и все пак пълна с много тъга и болка. Силна и 
горчива сатира, но защо е този песимизъм:

До къде стигнахме? За какво беше всичко?.... 
Жестоко е. 

Безсмислено е . 
Непоправимо стана като смърт. 

Бъдещето е тъга. 
Мълчанието стана израз на всички емоции

Предполагам, че тези мрачни и песимистични мисли са 
израз на временни настроения...“ – предпазливо споделя пое-
тът благородник, за когото човекът е най-великото творение на 
природата. 

Литературните изяви на Стефан Цанев в областта на 

поезията се интерпретират нееднозначно и след големите де-
мократични промени в обществото през 1989 година. Вестник 
„Век 21“ става трибуна на литературни настроения с антико-
мунистически характер. На неговите страници поетът е обявен 
не за дисидент, а за „галеник на комунистическата власт“. При-
същото недоверие, така типично за поезията на Стефан Цанев, 
се изстрелва като бумеранг от критичните бележки на к. ф. н. 
тогава Виолета Радева12 по повод стихотворението „Химн“: „От-
ново съм беден поет – парите не стигат“. За нея Стефан Цанев 
е зависим морално и идеологически от своята комунистическа 
партия, затова „хвърля съчки в огъня на омразата, неговото 
недоволство от унизителната бедност на интелектуалеца е 
неприемливо, защото, погледнато исторически, той никога не 
е бил богат. Поезията му е спекула с идеите за справедливост, 
поетическите му слова са напразни вопли на „новото варварство 
за смъртта на кутурата“. 

Нескрита злъч се чете в статията на Димитър Василев13: 
„Между героите на нашето време се среща една особена кате-
гория високопарни креслъовци, които си присвояват ролята не 
само на странични наблюдатели, но и на съдии. Познаваме ги 
отпреди, когато си позволяваха някои волности, за да привле-
кат вниманието на обществото върху собствента си персона.“ 
Димитър Василев поставя под съмнение призивността, борбе-
ността, градивната критика на обществените нрави в поезията 
на Стефан Цанев. За него поетът е галеник на номенклатур-
ната критика и по тази причина всичко в творчеството му е 
позъорство, съпроводено от неискрено високопарно крещене. 
Новопосветеният радетел на Демокрацията Димитър Василев 
е зашеметен от новосъздадената политическа и обществена 
ситуация след ноемврийските събития през 1989 година, от ус-
трема на масите, излезли свободно да извикат волята си за нов 
живот на площадите. Затова авторът възприема посланията на 
Стефан Цанев като поза на безразличен страничен наблюдател, а 
поетовите въпроси „Къде бяхте в ония тежки времена?“ и „Защо 
тогава викахте „Долу!“ му звучат като слова на самовлюбен ин-
телектуалец, забравил жестокостта на господстващата доскоро 
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„безмилостна комунистическа репресивна машина“. Критикът 
дори обявява Стефан Цанев за „народен предател“, защото не 
може да се радва като всички на новото време, а допуска съм-
нение в справедливостта на Демокрацията. 

Изказвайки собственото си становище за стойността на 
последните творчески откровения на съгражданина ни Стефан 
Цанев, Димитър Василев и горепосочените автори навярно 
имат основание да не приемат безрезервно поетовите укори. 
Естествен е и фактът творецът и човекът Стефан Цанев14 да 
смята, че подчинява цялото си творчество на една единствена 
цел – да промени хората и да ги направи истински човеци. Както 
историята, така и литературата се развива в много тесни отно-
шения с политиката. Както в политиката има различни партии с 
разнообразни политически и най-вече икономически интереси, 
така и в литературата има привърженици на една или друга по-
литическа сила, а оттам – и на различни идейни и естетически 
възгледи, защото литературата е словесен вид изкуство, което 
всъщност е отражение на живия живот. Ето защо за поезията на 
един такъв смел, но и прекалено амбициозен млад поет, който 
не пести истината за срамните български обществени нрави, се 
появяват в печата много често изключително противоположни 
и неверни оценки, робуващи обикновено на тенденциозни по-
литически или творчески интереси. 

Любен Георгиев15, Розалия Ликова16, Иван Спасов17 изда-
ват редица литературнокритически статии за творчеството на 
гласовития поет, в които критиката не само не липсва, а дори 
преминава в неодобрение. За стила на Стефан Цанев се казва, 
че му липсва точен поетичен рисунък, че не познава в детайли 
съществени научни факти, че допуска маниерничене, „асоциа-
тивен произвол“ и нерядко изпада в безпомощност. Тези изводи 
вероятно не се приемат еднозначно от всички, особено от онези, 
които имат собствено мнение и споделят верните и безкомпро-
мисни наблюдения на влюбения в истината поет. 

С приятелски тон и с чувство на уважение към лите-
ратурното дело на Стефан Цанев се отличават есеистичните 
прозрения на Чавдар Добрев18 в статията „Носете си новите 

дрехи, момчета“ – отзив за лирическата стихосбирка „Рекви-
ем“. Поредицата негови оценки19, 20, 21 грабват с искреността и 
непосредствеността си. За интимния характер на последната 
статия говори не само поетичното ѝ заглавие „Душата ми плаче 
за сняг“, заимствано от стихотворение на юбиляря, но и непри-
нуденото директно обръщение „Драги Стефане“. Епистоларният 
жанр на статията, употребата на изказ от второ лице ед. ч. спо-
собстват за ярката положителна оценка на творческото дело на 
поета, току-що навършил петдесет години. Според автора на 
статията, Стефан Цанев спада към кръга на онези наши поети, 
които не продължават литературната традиция, а я разрушават 
без страх, за да изпеят по свой неповторим начин отношението 
си към заобикалящия ни свят. Припомнят се някои специфични 
индивидуални стилови черти като конфликтността на словото, 
категоричността на изказа, предизвикващи неодобрението на 
мнозина. 

По силата на въздействие литературната оценка на Чавдар 
Добрев със своята полемичност и диалогичност съперничи на 
най-ярките творби на Стефан Цанев. Множеството въпроси без 
отговор и въпроси, съдържащи в себе си отговора, изказаните 
противоположни тези по един и същи повод имат ясната цел 
– да подчертаят особеното, специфичното, индивидуалното в 
стила на поета:

„Да бъдеш носач на истината – колко хора могат да устоят 
пред нейните тежести. Колко творци няма да се отчаят пред ней-
ните залези! Но ти искаш да я пренесеш и да я откърмиш върху 
територията на нашия Двадесети век. Един ще рече – „суетни 
блянове“. Друг ще възрази – достоен жест. А ти продължаваш 
да втълпяваш, че няма истина, затворена само в камерите на 
самотата, че тя, истината, е плод, който трябва да направи 
щастливо обществото, завоюва се в борба и чрез промени“. Не 
по-малко верен, според мен, е следният извод на Чавдар До-
брев: “...Ти реши от стихотворението да създадеш изкуство на 
драматургията, обречено да служи на жизнените конфликти и 
стълкновения“. Тези оценки на Чавдар Добрев недвусмислено 
показват родството на Стефан Цаневата поезия с неговото дра-



28 стр.  ИЗВОР ‘2011 АЛМАНАХ АЛМАНАХ ИЗВОР ‘2011 стр. 29

матургично творчество. За тази близост свидетелства и обстоя-
телството, че много от лирическите герои в стиховете на поета 
се срещат като драматични образи в неговите пиеси – такива са 
светците от галерията на богомилите, такъв е и дреногръцкият 
философ Сократ, актрисите в театъра като първообраз на Хора 
в древногръцките трагедии, класическият човекоюбец Дон Ки-
хот с налудничавите си походи в името на човешкото спасение, 
националният герой и народен кумир Васил Левски, огненаната 
дама на Френската революция Жана Д, Арк и други. 

За родството на лириката у Стефан Цанев и драмата говори 
и наситеният с литературни термини, типични за драмата, лири-
чески език на поета. Не случайно много лирически миниатюри 
носят заглавията: „Мистерия“, „Мелодрама XX“, „Когато гледаш 
трагедии“, „Сърцето ми е пусто като театър лете“...

„По логиката на диалектическите закони на жанра – 
продължава Чавдар Добрев-в по-голяма степен си разголено 
откровен, отколкото зашифрован в характерите на хората. Но 
по логиката на своето верую ти създаваш фронтове, сблъскваш 
противници, разчистваш терени за съдбовна полемика“. Чавдар 
Добрев определя като забележителни някои от най-важните и 
основни теми в поезията на Стефан Цанев- за революцията, за 
човешкия морал, за честността към себе си и обществото, за 
свободата и за изкуството. Директните внушения в поезията му 
се превръщат в оръжия на публицистичното агитационно слово 
чрез лаконизма на лозунга и увличащата сила на марша. 

. Литературното писмо поздрав завършва с пожелание 
рожденикът Стефан Цанев да не изменя на творческото си кредо 
„Аз питам!“ и да остане все така последователен и недоволен. 

От най-новите имена в литературната критика интерес-
ни моменти внася изследването на Светлана Казакова22, която 
открива в творчеството на трима съвременни български поети 
– Стефан Цанев, Любомир Левчев и Владимир Башев – черти 
от поетическата култура на Владимир Маяковски. 

 Своеобразните стилови особености на поетическия изказ 
у тримата български поети, фрапиращата образност, подчерта-
ната агитационно-публицистична заостреност на стиховете им 

са белезите, които определят тяхната близост с един синхронен 
поетически феномен в бившаата съветска литература – Евгений 
Евтушенко, Андрей Вознесенски, Роберт Рождественски или 
така наречените „естрадници“. И съветските, и българските 
поети се стремят да създадат един нов лирически език, един 
различен увличащ стил, съответстващ на новата социофизиче-
ска реалност от петдесетте и началото на шестдесетте години... 
Това са поетите, изграждащи новата гражданска и публици-
стична лирика, чийто поетически свят съответства на своето 
време. Острата сензитивноост на тримата поети актуализира 
традицията, създадена от Владимир Маяковски в съветската 
литература. Авторката търси общите генетични моменти на 
това близко по натюрел изкуство, сходните смислови акценти, 
които го пораждат. Новаторсвото на младите български поети се 
изразява в измененото отношение към слововото като градивен 
елемент. Поетическият смисъл добива свойството на вещите, 
което приравнява емпирическата среда с идеологическата23. 

В статията си Светлана Казакова отбелязва благотворното 
влияние на „агресивната“ поетика в стиховете на Стефан Цанев. 
С един цитат от стихотворението ‘Отражения“ е подчертан 
специално Стефан-Цаневият интерес към поетическата култу-
ра на Владимир Маяковски: “ще спя в парка със Уитман/, със 
Маяковски и Вапцаров“. 

Прибягването до езика на емпиричесие знаци, до мате-
риализацията на естетическия знак, е съществена отличителна 
особеност на поетовия стил. 

В прозорците на вашто самочувствие
ще хвърля
неримувани павета. 

(Стефан Цанев, Отражения)
Засилената предметност на поетическите представи мо-

тивира антропоморфизма, присъщ за творческото поетическо 
мислене на Владимир Маяковски. 

С откъснати езици
афишите плющят на вятъра... 

(Ст. Цанев, Сърцето ми е пусто)
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Явлението е продиктувано, както подчертава авторката, 
от стремежа на съвременното изкуство да намери най-точното 
съответстие между личност и обкръжаващата го действиттел-
ност, както и съгласно законите на лириката вселената да се 
вмести в човешкото тяло. 

У ранния Стефан Цанев Светлана Казакова открива необик-
новеното „страдание на вещите“, което по един особен, неповто-
рим начин отразява авторовите преживявания . На тази основа е 
направена аналогията със стиховете на Маяковски „у раненого 
сонца вытекал глаз“ при Маяковски и „Луната ръми по керемидите, 
/стича се по олуците, /капе от покривите“ у Стефан Цанев. 

По същия начин и самата смяна на деня с нощта буди 
близки асоциации – при Маяковски слънцето е „одрано“, а при 
Стефан Цанев мракът „изгрява“. 

Съществена обща черта в творчеството на руския и бъл-
гарски поети е присъщият им урбаннизъм, от който произтичат 
и други особености на художествения им стил. Реализираната 
хипербола у Маяковски:

Я летел как ругань, 
Другая нога
Еще добегает 
В соседной улице – се среща и при Стефан Цанев 

в подобен нюанс:
И гледат с ужас
как краката на синовете им растат:
и мъртви, господи, искат да избягат... 

(В ателието на Георги Божилов)
Светлана Казакова продължава да търси сходство и с други 

литературни факти, които се срещат в творчеството на двамата 
поети. Според авторката Стефн Цанев заимства лирически об-
рази от лириката на Маяковски, без този факт да омаловажава 
творческия му подход:

Граждани, 
прочетохте ли

голямата книга на глада?
(Всеки час на деня – Стефан Цанев)

Този стих при българския поет звучи иносказателно, няма 
директни революционни внушения, докато при Маяковски сти-
хът възприема формата на призив:

Читайте
Железные книги!

(Вывескам)
От друга страна метафоричното приравняване на света 

с книгите, с театъра или живописното платно е познато като 
изразно средство в художествената система на руската култура 
от началото на Двадесети век²³, харакерно за образната система 
на поетите – футуристи. 

Дръзкият, огрубен език на тези поети се ражда под влияние 
на урбанизма. Гражданската ангажираност улеснява издигането 
на собствения глас, , казаното ново слово трябва задължително 
да бъде чуто, да разруши спокойното съществуване на закораве-
лите самодоволни еснафи със заспали съвести. В поемата „Об-
лако в штанах“ лирическият герой издевателства над „размек-
натите мозъци“ – нахален и хаплив. Същата сила има и героят 
на Стефан Цанев в поемата му „Всеки час на деня“, който цели 
да разруши непоклатимостта на „вмраморените мозъци“. 

Недвусмислено сходство изследователката открива и във 
формата на литературните произведения – подчертаната гра-
фичност, липсата на всякакъв ритъм и рима, както и познатото 
класическо силаботоническо стихосложение. Римата съществува 
само на нивото на асонанса и асоциацията – „четете“ се римува 
с „тоалети“ при Стефан Цанев, а „роз“ звукоподражава, проти-
вопоставяйки се на „туберкулоз“ у Маяковски. Начупеният бял 
стих при тези поети съвсем неочаквано се редува със скрита, 
разкъсана, асонансна или ехо-рима. Така например Стефан 
Цанев римува „за брави“ със „забрави“, 

С бял език
вятърът лиже бетонните листи и вие:
-Ей, вие!

(„Москва не приема“)
Този труд на известната руска изследователка Светлана 

Казакова повтаря донякъде установените от други литературо-
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веди факти за сходството на творческите системи у посочените 
автори, но доказателственият материал, който ползва, термино-
логията, с която си служи, внасят нови нюанси в литертурната 
наука. Разглежданата аналогия не е случайна, като се имат пред-
вид традиционните връзки на българската и руската литератури 
в един исторически аспект, както и фактът, че Двадесети век е 
един динамичен и бързопреустройващ се век не само в областта 
на битието, но и в сферата на науката, изкуството и Мисълта. 

В тази част на разработката си се спрях на някои отзиви 
за поетическото дело на твореца Стефан Цанев, като употребих 
понятието „литературна критика“ като хипероним – в един 
по-широк смисъл, а именно – не само положителни, но и отри-
цателни статии в печата за творчестввото на моя съгражданин, 
написани от негови събратя по перо, от литературни критици, от 
научни дейци и от хора, имащи отношение към литературата и 
изкуството. Разбира се, че с посочените материали не се изчерп-
ва всичко, казано и написано за поета, писателя и драматурга 
Стефан Цанев, но с тях само искам да подчертая една много 
съществена особеност за творческия му натюрел като цяло – 
Стефан Цанев не е поет от „сивия’’поток, неговото словесно 
изкуство не само прави впечатление, то предизвиква широки 
дискусии, то тревожи своите опоненти, не оставя равнодушни 
своите читатели, защото е заредено с мощна нравствена енергия 
и завиден интелектуален потенциал. Поезията му е предизви-
кана както от сложни психологически, субективни и обективни 
социални предпоставки, така и от обърканото, неясно и раз-
мирно време, в което имаме щастието да живеем. Именно това 
смутно и неприветливо време е художествено документирано 
в стиховете, драмитте, сценариите за филми, многобройните 
статии и есета („Убийците са между нас“ е един от последните 
сборници на твореца). 

Преди десетина години прочетох във вестник „Труд“ ня-
колко нови стихотворения на Стефан Цанев, в които се оглежда 
разочароваието му от съвременната действителност. Оттогава 
като че ли замлъкна поетовата муза. Творецът беше канен дори 
да участва в политиката, но честната му гражданска позиция 

не му позволи да се потопи в „кални и мръсни води“. Наскоро 
беше канен като гост в едно телевизионно предаване по БТВ и 
отново видях Оня Стефан Цанев, който по мъжки, честно казва 
болезнени истини, разбива митологеми и народни илюзии и 
зове за справедливост и откровеност. И ми се иска да извикам: 
„Да пребъде неговото творческо дело, да живее вечно чистото 
му име!“. 
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ЗА КУЧЕТАТА И ЗА ХОРАТА... 
И ЗА ПРИЛИКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ

Андриана БАКАЛОВА

Сутрин е. Вървя през парка. Всеки сезон го прави раз-
лично красив. Или грозен. Но не за него ми е думата. Много 
кучета, много нещо. По-малко кучкари. И понеже го пресичам 
всяка сутрин, някакво неясно, смътно съвпадение капва в ума 
ми. И така години, до днес. Вече разбрах! Кучетата приличат 
на хората. Или – обратното. Без значение!

Гледам малко, мило животинче. Облечено в плетено на 
кука елече. До него – стопанката му. Пуска го да си поиграе, да 
вдигне краче тук-там, да погони листа или катерички. Погал-
ва го между ушите и го отвежда вкъщи. На тънка каишка. До 
следващата сутрин…

Гледам огромен, охранен пес. Сресан, загладен. До него – 
стопанинът му, също толкова голям и надут. Гордо пристъпват 
двамата (кой кого разхожда?). Понякога с намордник (кой?!?), 
понякога – без. Песът играе с другите кучета без страх, нали-
та им, после бяга и се скрива зад човека. Стопанинът е горд, 
кучето е „марково“. Разбира от кратки команди. Не получава 
погалване. Отвеждат го вкъщи на дебела каишка с шипове. До 
следващата сутрин…

Гледам бездомните кучета. Сами или на глутница. Мърля-
ви, гладни, проскубани, мръзнещи, куцащи, слепи. Но без каиш-
ка и намордник. Без господар и свободни! Поемат рискове, за да 
оцелеят, пазят се от хората или им налитат… Ежедневно!

Динго също намират място в тази история. Малко са, 
нямат закон и йерархия, правилата за другите не важат за тях. 
Не се интегрират. От дърво на дърво (всяко е тяхно), с вдигнат 
крак, с вперени над хоризонта погледи, нямат минало, грижи 
и отговорности. Спускат се и захапват до кръв други – слаби, 
различни, сами. Гладът ги води и жаждата да убиват. До след-
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ващото хранене – без емоция и без смелост. Такава е природата 
им. (Не се сещайте кого сравнявам с динго.) 

И си мисля: светът на кучетата ли прилича на нашия, или 
си фантазирам?

Ние имаме стопани. Децата в семейството или в учили-
щето са като онова малко пале, с оплетеното елече, погалено 
по главата или с дръпната рязко каишка за предупреждение. 
Обичано, но и несвободно (За щастие! Какво могат да направят 
децата със свободата е тема на доста по-дълго разсъждение.) 
И ние, възрастните, в службата си имаме стопанин. Знаем си 
режима, не ни галят по главата, рядко ни дърпат каишката. Но 
тя е на вратовете ни – една трета от денонощието, непрекъснато; 
там е, чувстваме я. Не се сърдим, не я хапем, освен понякога, 
когато ни пречи да погледнем встрани. 

По-успелите, охранените (политически или мутренски), с 
големите джипове, джобни и джапанки, също си имат стопани, 
но и дебели каишки, някои с шипове. Мръднеш неочаквано 
вдясно – ох! – остро убождане; мръднеш вляво – ох! – отново. 
Но са сити, перспективни, надеждни (всеки шип и всяка каишка 
вършат работа). Гледат само напред, безопасно и с награди е, 
не хапят каишката – може би само ръката, която я дърпа, и само 
понякога и тогава това става... „новина“ по всички медии. 

Всяка сутрин през парка – все същите кучета. Вчера валя. 
Бяло и чисто навсякъде. Освен край дънерите – жълти вадички, 
оцветили снега, или по алеите – кафяви камарки още димят. Но 
като вдигнах глава, видях красивите клони на кестените, при-
ведени като за поклон, искрящи като от блясъка на свещи, все 
едно под купол на църква съм. Забравих за кучетата. Даже не 
гледах в краката си. Все едно в какво ще стъпя. Виждах блясъка 
на бялото и се радвах, че нямам каишка. Днес! Беше неделя!

ПОД ХАСТАРА
(ДВЕ ЕСЕТА ЗА ХОРАТА, ЖИВОТА И ОСТАНАЛОТО) 

Албена ТОДОРОВА-РАДИОНОВА

НИЕ, ТЕ И СПАСЕНИЕТО
ИЛИ ЕСЕМЕСЪТ КАТО ИНДУЛГЕНЦИЯ

„Ако си на седмото небе и някой минувач
 ти поиска чаша вода, слез от седмото небе, 

 за да му я дадеш... ; иначе няма да се спасиш.“
Никос Казандзакис

...Един мъж лежеше на земята. Студена беше земята и мръ-
сен асфалтът. Лежеше мъжът като мъртъв – часове наред, свит, 
безпомощен в безчувствеността си. А улицата беше оживена и 
часът бе хорски многолюден. И никой не спря до мъжа. Някои 
сякаш не го и забелязваха – толкова приличаше на голям мръсен 
вързоп стари дрехи. Обаче повечето го виждаха. Едни забързваха 
крачка, като да се бояха някой да не потърси човещината им и... 
да не я намери. Тъй де, клошар някакъв, напил се, паднал, ще 
полежи да изтрезнее, какво им влиза на тях в работата. Други 
с неприкрита неприязън, сякаш ще се оцапат или заразят, над-
зъртаха по посока на мъжа, отправяха мимоходом някоя и друга 
пренебрежителна или цинична забележка и също отминаваха. 
Трети, главно по-млади жени, се притискаха по-плътно към 
мъжете си и, раздвоявани между съчувственото си желание да 
окажат помощ и да не се забъркат в нещо неприятно, обръщаха 
още веднъж – дваж поглед, преди да се отдалечат съвсем. Мно-
зина държаха в ръка джиесем, но ни един не звънна на 112. 

Стотина метра по-надолу от мъжа се навърташе куче, млад 
грозноват помияр. Той махаше опашка към минувачите и почти 
всеки се поспираше при него: радваха му се, примамваха го с 
„къци-къци“, някой бръкваше в чантата си, отчупваше му парче 
хляб, други дори го погалваха. Него, едно безпризорно куче! А 
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човекът бездомник все си лежеше като мъртъв стотина метра по-
нагоре. И никой не се доближаваше до него. Пък хората, които 
минаваха покрай мъжа и покрай кучето, бяха едни и същи! 

Мъжът на земята се нуждаеше от помощ, от протегната 
ръка, дори може би от спасяване, но хората, които го отмина-
ваха безучастно, се нуждаеха от... Спасение. Сериозно? Как ли 
пък не! За такава дреболия? Сериозно, съвсем сериозно. Тъкмо 
заради такава „дреболия“. 

Всички ние си мислим, че живеем достатъчно „както 
трябва“. Щом не правим нещо, за което да попадаме пряко или 
индиректно „под ударите“ на закона, щом не ни хванат и нака-
жат тук и сега, значи всичко е о’кей. Колкото до някое и друго 
дребно прегрешенийце спрямо десетте Божи заповеди и седемте 
смъртни гряха – ами те са, както казваше един знаменит наше-
нец, „човещинка, пЪрдон“. Спасението, то е друга работа. Звучи 
някак религиозно, някак неизлечимо болно, страдащо и в крайна 
сметка не се отнася до нас. По-скоро касае ония, които вярват в 
Господ, в тефтера на Свети Петър, в кантара и в казана на Оня 
свят, в кармата и в прераждането, в каквото и да е, дето включва 
греха и наказанието за него. Спасението не е нещо, което хората 
вписват в плана си за деня между две делови срещи и часа за 
зъболекар: „Да направя едно добро дело, за да спася душата 
си“. Пък и НИЕ сме от добрите. Никого не сме убили, не сме 
ограбили лично, по празниците някои от нас даже свещ палят, 
пускаме по някоя сълза и по някой есемес за сираче; ето, над 
един милион българи с есемеси помогнаха на децата на Хаити 
и прочие, и прочие. Без всякакво съмнение сме си „изкарали“ 
колкото за едно Спасение. Такива сме си НИЕ. 

Докато случаят, съдбата или Оня, там, горе, не ни сблъска 
с тях. Клошари, просяци, грохнали старци, безнадеждно болни 
и разни други отритнати или облъскани от живота. ТЕ в най-
неугледен човешки облик сякаш са пратени вместо ангели на 
земята да ни изпитат. И доколкото тези срещи са ежедневие, 
нелицеприятен щрих от делника, препречват ни се дразнещо 
навсякъде и отвсякъде, за тях няма как да се подготвим, за да се 
представим в „добра светлина“. Тогава лъсваме – каквито сме. 

Ето още две малки историйки в категорията „НИЕ и ТЕ“. 
Така, за илюстрация и необременителен размисъл. 

...Една възрастна женица, от мрачната статистическа 
категория „социално слаба“, чакаше на щанд за месо в малък 
квартален магазин. Събота беше и имаше хора. Жената, докато 
ѝ дойде редът, на няколко пъти поглеждаше ту в портмонето си, 
ту към етикетчетата с цените. Когато застана пред продавачката, 
поиска половин килограм месо от най-евтиното. Претеглиха ѝ 
най-малкото парче, но дори и то излезе към 700 грама. Женица-
та много притеснено и някак виновно обясни, че няма толкова 
пари, дори за доказателство открехна поотърканото си портмоне. 
Но продавачката, млада и вече груба, отказа да реже парче и се 
обърна към следващия клиент. „Социалната слабост“ постоя 
пред кантара още малко, направи пак плах опит да потърси пра-
вата си на клиент, па макар и беден, докато и хора от опашката 
не се развикаха да се маха, че ги бави. И ни един не я защити! 
Женицата си тръгна прегърбена – дали от унижението на своята 
бедност, дали от хорското бездушие, а влагата в очите ѝ теглеше 
погледа надолу, надолу и тежеше, тежеше... 

И това е дребна случка, като оная с падналия на земята 
(пиян или болен?!) клошар; такъв е животът, какво да се прави. 
Пък лошите неща винаги са ставали с мълчаливото съгласие на 
безразличните. Не е нещо, което биха показали по новините, 
даже в „Господари на ефира“ няма да влезе. 

Следващата история, и тя не е от холивудски екшън, но 
поне са я давали по телевизията. 

...В малко селище, на петнадесетина километра от голям 
окръжен град, искали в местното вече закрито училище да на-
станят поотраснали деца от категорията „лишени от родителски 
грижи“ с, да го кажем така, с проблемно поведение. И цялото 
селище като един се бе вдигнало против. „Не ги искаме!“ – къде 
по-спокойно, къде не толкова, се чуваше от всяка уста. „Не сме 
против децата, и ние пращахме есемеси, когато по телевизията 
пяха, за да им помагаме, но не ги искаме в селото си, не ги искаме 
близо до децата си, не ги искаме близо до къщите си!“ „Ние сме 
добри хора, аз лично за пет лева есемеси съм изпратила, плаках, 
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като ги гледах по телевизията, но и ние имаме права!“ – много 
убедено отстояваше своето една жена, гушнала четири-петго-
дишно дете. А сред лидерите на антиагитката и подписката беше 
човек от ръководството на Дом „Майка и дете“ от близкия град, 
който живееше в това село!

Каква ирония, направо гротеска! Можеше да е смешно, 
ако не беше... страшно. Чак да ти се доповръща. Милосърдни 
сме на цената на един есемес. Милосърдни сме, когато това ни 
е професионално задължение. Милосърдни сме, когато сме у 
дома, в ситите си и топли домове, и седим пред екрана, за да 
се просълзяваме умилено на любим актьор, водещ, спортист 
или певец, които с всички сили се мъчат да правят неща не по 
силите им. Макар че не може да не се запитаме какво всъщност 
повече подкрепяме – каузата или личността, на която сме фе-
нове? Защо, като сме толкова добрички, не пращаме есемеси 
за всички? Защо в доста случаи „играта“ включва да се „цака“ 
и „надцаква“ с брой изпратени есемеси за тая или за оная вип 
персона? Това милосърдие ли е? Това ли е то, милосърдието? 
Добри и милосърдни ли сме наистина?

От известно време телевизиите се надпреварват да показ-
ват риалита и шоута, които чрез есемеси от зрители подпомагат 
някоя благородна кауза. От една страна, хубаво, наистина бла-
городно и добро дело. Даже заради това ще пропуснем покрай 
вниманието си каква е далаверата на самите телевизии. В много 
случаи дори има реални резултати. Както се казва, целта опра-
вдава средствата. Проблемът не е в това. Проблемът е, че с тия 
есемеси хората не много осъзнавано (или напротив, съвсем 
съзнателно!) си плащат индулгенции за Спасение. Ако някой не 
знае, индулгенцията е да си платиш, за да ти опростят греховете. 
Едно време това е било изключително доходоносен бизнес за 
Църквата, която доста далновидно е разбрала и използвала две 
азбучни истини: хората никога няма да спрат да правят грехо-
ве и винаги ще предпочитат да си платят, вместо да изкупват 
греховете си с покаяние и праведни дела. Евтино е това, което 
струва пари, независимо от сумата! Това може да не върви много 
за реклама на магазин, но определено се котира при „покупки“, 

спасяващи душата. Нищо, че Господ не участва в скромната 
„търговийка“, кого го е грижа. Вършело е работа в миналото, 
работи и днес. С един есемес хората масово си купуват усеща-
нето, че са състрадателни, добродетелни, милосърдни, щедри 
дарители с големи сърца, които правят малки добри чудеса. Един 
есемес – хоп, опростени са ти греховете! Поне в собствените ти 
очи. Два есемеса – право в рая! При повече – място отдясно на 
Господ! А тия хора, разчувствано изпращащи есемеси пред те-
левизора, са същите, които подминаваха безучастно падналия на 
земята клошар, които безчувствено прогониха бедната женица 
от опашката за месо, и същите, които със зле прикривана нена-
вист не искаха проблемни деца в селото си. „А всичкото добро, 
което правят, то е от корист, за да не ги измъчва съвестта.“ 
(Звучи като цитат от Библията, но е прозрение на Венедикт 
Ерофеев. За наши дни и някак вечно.) Кое в действителност е 
истината за тия хора? Добри и щедри или двулични и лоши са? 
Най-хубавото е, че не ние трябва да отговаряме на този въпрос. 
Само двама могат да го направят. Единият е имагинерна вели-
чина и съществуването му е въпрос на вяра. Другият е... всеки 
един сам за себе си. Но ако сме на седмото небе (на собственото 
си щастие, на собствения си доволен живот) и някой непознат 
(мизерен, окаян, отчаян, мръсен, окъсан) ни поиска чаша вода..., 
есемес няма да свърши работа. 

Ще получим ли СПАСЕНИЕТО? Всекиму според делата. 

БАБИНА ЧОРБИЦА

Има една тънка струнка в сърцето на всеки човек, дори 
на най-закоравелия и суровия, която чувствително затрептява 
– къде видимо, къде не толкова – при спомена за нещо минало 
и мило. Най-често факторът, отключващ вълната от носталгия, 
започва с определението „бабина“. Не че „майчина“ или „бащи-
на“ не са приоритетни и не че някой би изместил или оспорил 
любовта към родителите, но там неизменно влизат спомените 
за всички пропуснати моменти, защото мама и татко са били на 
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работа, всички забрани и наказания, училищните уроци, които 
е трябвало да учим, и житейските разочарования, очакванията, 
които не сме оправдали, и вечерният час, и още куп неща, които 
влизат в графите „Как се става родитгел“, „Десетте трудни неща, 
които трябва да направи всеки родител“ и „Стоте гадни неща, 
които трябва да изтърпи всяко дете“. Всичко това не е част от 
зловещия план на Господ, Вселената или Съдбата как да ни 
вгорчи живота, то е естествено и неизбежно. Поне в класиче-
ския случай. Иначе всеки изкарва собствена версия. Нещо като 
игра на покер – падат ти се различни карти, може да уцелиш 
печеливша комбинация, но може да ти се падне и кофти „ръка“. 
Обаче са все картата от колодата, нали така? На първото дете 
родителите се учат да бъдат родители, най-често на принципа 
„проба – грешка“. Второто, защото вече са попретръпнали и за 
да избегнат грешките, допуснати при първото дете, родителите 
оставят до голяма степен на самоотглеждане и автопилот. А 
третото и всяко следващо дете (в редките случаи, когато някое 
„средностатистическо“ българско семейство се осмели да стигне 
дотам; в последните години по-големият брой деца демонстрира 
огромно материално благосъстояние или е свързано с пълната 
липса на такова, дето се вика, богатите раждат наследници, бе-
дните просто правят деца) се „зачисляват“ на първото и второто 
за отглеждане, възпитаване и трупане на житейски опит. Както 
шеговито го обобщава един от ранните български шоумени, 
Къци Вапцаров: „Най-важната стъпка в семейството е първото 
дете. За останалите всичко е по-лесно. Второто кара колелото 
на първото. Третото носи панталоните на второто. Накрая и 
трите се сбиват за апартамента ти.“ Синдромът „Каин и Авел“, 
„Като кучето и котката“ и „Мене ме обичат по-малко“ също са 
чест от „нещата от живота“. Не са неизбежни, но, както се казва, 
не всеки е целунат от Господ, нищо, че май му влиза в „длъж-
ностната характеристика“. Пък и от нещастията, трудностите 
и грешките се учиш. Боли, но, бога ми, учиш се!

Та така с родителите. Баба и дядо са друга работа. Различ-
на вселена. Като полянка с маргаритки през лятото. Ти тичаш 
през нея и щастлив се смееш, после лягаш и правиш „ангели“, 

прегръщан от земята и небето, целуван от слънцето и милван от 
нежния бриз. И после никой не ти се кара заради озеленените 
колене и лакти, а ти прави любимия десерт. Еха - а - а!

Любовта на баба и дядо е безусловна. Тя е спокойна, тър-
пелива, необременена от амбиции и очаквания, имунизирана 
срещу разочарования, разбираща и всеопрощаваща, толерантна 
и всеотдайна, разполагаща с цялото време на света, за да бъде 
само твоя. Много баби и дядовци са признавали, че едва с вну-
ците са усетили истински радостта да имат деца. Може да не 
звучи много приятно, но е разбираемо и обяснимо. Родителите са 
разкъсвани между себе си, децата, работата, кариерата, живота, 
оцеляването, бита, подсигуряването на настоящето и бъдещето 
и още куп неща. За младата и средната възраст животът е луна-
парк, за зрялата е... само парк. 

Толкова за баба и дядо. В идеалния вариант всяко щастли-
во детство е озарено от слънчеви мигове с баба и дядо. Реалният 
вариант... е, той понякога е „лошо копие“, друг път надхвърля 
мечтите. Както се случи. 

Всъщност, в нашенски вариант „баба и дядо“ не е просто 
сантимент. Това е народопсихология, това е институция. Сто-
тици български поколения са отраснали, отгледани, възпитани, 
формирани, ако щете, от родителите на своите родители. Хубаво-
то на това е, че мама и татко са били свободни „да строят живота 
нов“. (Макар че е малко странно защо при толкова освободено 
време и енергия сме с отрицателен прираст и защо е построен 
точно този наш вариант на живот. Докато други нации, дето 
говорят на „Вие“ на грандмадърите и грандфадърите си и дето, 
за да ги посетят един – два пъти в годината, се уговарят поне 
месец предварително, та тия нации са построили такъв живот, 
че ние само си викаме, като в популярната песен: „Дано! Дано! 
Дано!“ Както и да е. Това е друга тема.) 

Връзката между поколенията, родовата памет, препреда-
ването на нравствени ценности и житейски опит са все сред 
плюсовете на Детски дом „Баба и дядо“. Странични ефекти са 
почти доживотното съжителство на две или три поколения в ма-
ломерна жилищна площ, „доживотната присъда“ на най-старата 
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генерация никога да няма напълно собствен живот, най-младата 
– да се бори и отстоява всяко свое решение, а средната да търси 
и търпи компромиса между двете. И още, и още. Куп малки и 
не толкова дребни неща, с които живеехме цяла вечност. Неща, 
които в последните години, когато около три милиона българи 
са някъде и навсякъде по света, преминаха в други крайности. 
Като това, 80 – 90-годишни старци да са оставени и принудени 
да се грижат за деца от всякаква възраст – от пеленачета до 
взривоопасни тийнейджъри, защото родителите им са „по тая 
тежка чужбина“, за да изкарват пари. С идеята да напечелят 
достатъчно за финала „и заживели всички щастливо“. Или за 
все по-трайната тенденция родителите след време да вземат и 
децата си в „тая пуста чужбина“, която, колкото и да е „тежка“, 
се оказва за предпочитане пред родината, за да не се върнат 
никога повече. С „бонус“ опцията цели български села и мал-
ки градчета да обезлюдяват, а стотици възрастни хора да са 
оставени на самообгрижване и със сълзи в душите да виждат 
деца и внуци само на снимка или по лаптопите (о, да!) . Днес 
лаптопът е новата икона, джиесемът – новата молитва. Нови 
времена, нови нрави. И не нам е дадено да съдим по-добро ли 
е това и за добро ли е. 

Идеята обаче, с която започнах в началото, преди доста 
време и текст, е, че всичко „бабино“ и „дядово“ бе и продължава 
да е класическият шаблон за умиление, за сгряваща носталгия. 
Някакъв уникално компромисен начин хем да поглеждаш към 
миналото, хем да не се вкамениш, както е описано в Библията, 
обърнеш ли се да видиш, примерно, подложените на унищоже-
ние Содом и Гомор. По принцип всяко вторачване в миналото 
вкаменява по един или друг начин. Но „бабино“ и „дядово“ не 
те приковава към миналото, то е един лесен начин да продъл-
жаваме напред, без напълно да забравим кои сме. „Бабино“ и 
„дядово“ за нас в ХХI век някак се превърна и в синоним на 
българско. Хип – хип, ура!

Естествено, няма как от храма или поне от предхрамовото 
пространство да бъдат изгонени търговците. Хитри са, пък и на 
душата може и да не са особено нужни, но на тялото му трябват. 

Тъкмо те, търговците, първи се усетиха, че това свирене по тън-
ката струнка на „бабино“ и „дядово“ си е златна жилка. Нароиха 
се млека, суджуци, вина, баници и каквото още се сетите. След 
тях и хотелиери „лапнаха мухата“ на селския туризъм, измисли-
ха едно лустросано „бългериън кънтри“ и го пуснаха на чужди 
и свои. Хората, когато са презадоволени в модерния си градски 
живот, се кефят да се правят на аборигени, да стрижат овце и да 
ходят в нужници на двора (в по-хард варианта на автентизъм), 
харесва им да ядат замразена баница, която рекламата представя 
като прясно омесена от баби в национални носии. Търговци и 
туроператори печелят и всички са доволни. 

Няма да повярвате, обаче не и това беше първоначалната 
ми идея. В началото беше – и все още си е там – нещо много 
лично. 

От много години (като дама над 18 няма да уточнявам 
точно от колко) се мъча да наготвя картофена чорбица, каквато 
ми готвеше моята баба. Тя не беше готварско светило от све-
товна величина, нито пък картофената супа (хà, де, чорба или 
супа, ориенталското, дето според Бай Ганьо малко просташко 
пада, или европейското, едното застроено ли трябва да бъде, а 
другото не?!) е някакво сложно за приготвяне ястие. Но никога 
за толкова години не постигнах ОНЗИ вкус, макар да ме бива в 
кулинарията. Слагах същите продукти, добавях, махах, сменях, 
но нищо. Да, чорбите, супите или както там го наречем, ставаха 
хубави, но не като оная, която ядях като дете. Както и прясното 
мляко, което баба ми вареше, когато бях малко момиченце. Това 
не беше някакво „селско“ мляко, току-що издоено от „щастлива“ 
крава, не, баба го купуваше от магазина, сваряваше го в малка 
зелена тенджерка, леко го посоляваше и аз с наслада го пиех, 
много често направо от малката зелена тенджерка, която и сега 
е пред очите ми, сякаш е било вчера. Вярно, че онова мляко 
правеше един пръст гъст жълт и много вкусен каймак (леле, 
как ще ме разберат невръстните читатели?!), непостижим за 
нито едно днешно прясно мляко, но отново някак съм сигурна, 
че проблемът не е единствено в качеството на млякото. Макар 
сега, когато стана безпощадно ясно, че в българското мляко и 
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сирене няма достатъчно истинско мляко, че в месните продукти 
няма месо, а плодовете и зеленчуците хем не са нашенски, хем 
са пълни с пестициди, нитрати и всякакви неща, дето им гаран-
тират трайност до година, вкус на пластмаса и способността да 
изтребят всичко живо в радиус от километър, ако не бъдат... из-
ядени навреме. Ако си падах по теориите за световните конспи-
рации, бих казала, че това е заговор за лесно изтребване, нещо 
като биологична водородна бомба, която сравнително бързо и 
напълно щадящо материалната база и природните дадености ще 
очисти територията от напълно излишното и безполезно наро-
донаселение. Теорията за експерименти, извършвани върху нас 
„в особено големи размери“ от извънземните, също ми допада и 
някак „пасва“ на напълно лишената от разум, но пълна с много 
човеконенавист ситуация. 

Но всичките тия теории обясняват само едната страна от 
проблема защо не ми се получава бабината чорбица. Другата 
страна е субективна, обективно погледнато. Касае мен самата и 
промененият от и през годините МОЙ поглед върху нещата. А 
това е обективен фактор, доколкото по един много философски 
начин се отнася до всички човеци. Принципът е формулиран 
още от Хераклит някъде в зората на човешката цивилизация: 
„Не можем да влезем два пъти в една и съща река. Нито реката 
ще носи същата вода, нито аз ще съм същият човек.“ Общова-
лидна истина е, че нещата никога не са такива, каквито са били. 
Сега и преди никога не са едно и също нещо, дори когато из-
глеждат еднакво. Затова не ми се получава бабината чорбица! 
Нито я готви баба ми, светла ѝ памет, нито аз съм 8-годишното 
момиченце, нито картофите са същите, даже водата, въздухът и 
солта са други. Не можем да възкресим миналото, можем само 
да не оставяме спомена за него да изчезне безследно. Не да го 
поддържаме постоянно „в готовност“, не да се привързваме 
болезнено към него, не, това ще ни пречи да вървим напред, 
но да го имаме в себе си, да го носим като „тухличка“ от теме-
лите си. Всеки зидар и всеки психоаналитик ще ви кажат, че 
ако основите на една сграда не са здрави, ако тук-таме липсва 
по някоя тухла, сградата не е устойчива и в нея е опасно да се 

живее. Другият проблем е, би ви казал зидарят, че няма как да 
разкопаете около готова вече сграда до „изходно положение“, 
особено след години, и да пъхнете тухла на мястото на липс-
ващите. Психологът не би се съгласил съвсем със строителя. 
Той ще ви увери, че, да, няма как да се върнете в миналото и 
да изживеете пропуснатите неща или да поправите грешките, 
за да си създадете нужните „правилни“ спомени, но е във ваша 
власт да промените гледната си точка и начина си на възприятие 
и отреагирване на събитията. „Значи, би попитал иронично и без 
всякакво разбиране строителят, ако гледам наклонената кула в 
Пиза с наклонена глава, тя ще ми изглежда изправена?“

Както и да е. Няма повече да се мъча да наготвя бабината 
чорбица. Ще си варя МОЯТА си чорба. Макар че сигурно няма 
да поумнея чак дотам, че всеки път, когато ям картофена супа, 
мислено да не си казвам: „Ех, каква вкусна чорбица ми готвеше 
баба!“ (Ама я си признайте, няма ли и за вас нещо от детството 
или младостта ви, което сега да „не е същото“? Може да е белег, 
че порастваме или остаряваме, може да е синдромът на „щаст-
ливото старо време“, няма значение, има го, а ако още не сте го 
изпитали, значи просто още не сте пораснали достатъчно, за да 
я има дистанцията на времето, само почакайте още малко, ще 
дойде времето и вие да започвате изречения с „Ех, преди...!“, 
„Ех, у дома... !“)

...Абе вие нямате ли чувството, че това есе стана малко 
дълго и леко „разхвърляно“? Като в рекламата за десерта „Ла-
йън“: сложихме толкова много хубави неща в него, че новият 
„Лайън“ стана малко грозен. Какво пък, всеки си има някакъв 
„бъг“! (За неанглоразбиращите „бъг“ означава „недостатък“.) 
Не че правя реклама на шоколадовото блокче, но посланието 
завършваше така: „Лайън“ – малко грозен, но зверски вкусен!“ 
Което, отнесено към писанието ми, напълно ме устройва. А ако 
есето все пак ви се вижда малко дълго и не така, какво пък, 
всеки си има някакъв „бъг“. 
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ПЪТЯТ КЪМ ЩАСТИЕТО 
НА СЪВРЕМЕННИЯ ЧОВЕК

Велислава ТОЦИНИ

Оглеждаме се, виждаме заобикалящата ни действителност, 
осъзнаваме се като природни същества, живеем сред природата, 
част сме от нея, зависим от нея т. е не можем без нея и колкото 
повече я унищожаваме, толкова повече намалява нашия шанс 
за живот. 

Природата – основана на инстинкти и закони, ние-хората, 
нейния връх, защото притежаваме нещо повече от останалите 
живи същества – разум, чрез който имаме възможност да я ми-
слим, да търсим и осъзнаваме нейния смисъл, нашето място в 
нея, както и смисъла на собственото ни съществуване. 

Човекът, освен природно, е и преди всичко социално 
същество. Той съществува сред другите хора, във връзка с тях 
и чрез тях. Човешкото в човека-разум, начин на мислене, език, 
свобода, са негови атрибути, негова потенция, възможност, но и 
са въпрос на осъзнаване, знание, възпитание и реализация. Това 
става възможно именно в обществото, което налага и причинява 
адаптация и промянa на нашето мислене и поведение. Но ако 
знанието и възпитанието са необходимост, задължение или 
дълг за човека, то проява на неговата свобода е възможността 
да избира себе си чрез избор на собствен смисъл, творчество 
на своя живот. Проява на разумност са формите на рефлексия, 
осъзнаване на самите себе си, както и различимостта от ос-
таналия свят, за който носим задължително отговорност, тъй 
като ние сме творците на собствения си живот, а живеем и 
зависим от другите хора. Обратното би изключило свободата 
като възможност изобщо и би означавало човекът да се откаже 
от човешкото в себе си. 

Човекът е висше разумно същество, което създава, търси, 
открива и оставя след себе си смисли, а живота му е възможност, 
материализация на неговата същност и реализация на неговия 

избор. В тази рамка той не само ползва това, което природата 
му предоставя като условия, но неговата уникалност поражда 
нови такива, които благоприятстват осъществяването на неговия 
осмислен живот под формата на творчество, създаване, пораж-
дане. Това творчество наричаме култура. 

Културата по определение обединява целокупната чо-
вешка активност, сфера, която обхваща както идеални човешки 
същности, социално значими образци като ценности, духовни 
стремления, така и тяхната материализация под формата на 
норми и правила на поведение. Т. е културата обединява в себе 
си както духовните прояви на човечност като ценностите, които 
осмислят, одухотворяват нашия живот, оставят човешки следи, 
образци, поставят цели, така и това, което придава видимост 
на нашата човешка същност, практиката, начина на поведение 
спрямо другите хора в обществото и спрямо самата природа. 

И както в човешката активност диалектично отбелязахме 
двата аспекта –идеален и материален, такива присъстват и във 
всяка индивидуална човешка природа, като тук те са обединени 
от постоянния позитивен стремеж на всеки човек към осъщест-
вен смисъл на живота, който в житейската терминология нари-
чаме щастие. А какво е това щастие? Дали някакво състояние 
на удовлетвореност от самите себе си, константа, постоянност, 
което веднъж постигнали чрез талант и усилия, запазваме зави-
наги или непрекъснато търсене, действие, очакване, реализация 
на себе си по начин, отговарящ напълно на нашата вътрешна 
същност, нашата природа и култура? 

Можем ли да бъдем постоянно задоволени от самите себе 
си, та нали човекът непрекъснато се развива, придобива все по-
нови умения, поставя си все повече цели и влага още повече 
усилия за да ги реализира? Или пък непрекъснато се промянят 
желанията и стремежите му да бъде притежател на различни 
неща, да се изкачва все по-нагоре по социалната стълбица или 
да получава признание за извършените от него дела. 

Ако погледнем ретроспективно към изследванията на 
проблема за щастие или смисъл на човешкия живот виждаме 
колко различни отговори е намерил той през различните етапи 
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от човешкото развитие. Някои възгледи го свеждат до удоволст-
вията, удовлетворенията, реализацията на инвидуални желания 
или до социален стремеж да доволстват болшинството от хората 
в обществото (хедонизъм, епикурейство, утилитаризъм). Други 
възгледи свързват щастието с изпълнението на дълг към дру-
гите хора като израз на истинска човечност или индивидуално 
самоограничаване на желанията и удоволствията и духовно 
извисяване на човека, победа на духовното над телесното (ри-
горизъм, аскетизъм, стоицизъм). Едни възгледи определят сми-
съла в зависимост от ползата, която той носи за отделния човек 
(прагматизъм, егоизъм, оптимизъм), а други според приноса 
на човека за щастието на другите хора (алтруизъм, хуманизъм, 
толерантност). Религиозните възгледи от своя страна свързват 
щастието на човека с осъзнаването му като божествено творение, 
усилията му да уподобява своя творец Бог и проявява любовта си 
към него. Във всички тези виждания, въпреки тяхното различие 
или противоложност, откриваме и общото – динамизъм, промя-
на и индивидуални решения, основани на свободния човешки 
избор, на основата на който всеки човек свободно определя и 
характеризира самостоятелно своя стремеж към щастие, като 
единственото условие е да не накърнява достойнството и да 
не отнема свободата на другите хора. Като не без значение е 
и времето, в което са се проявили и развили, възприети като 
адекватен начин на осъзнаване и приложение. 

Съвременният човек е отдавна осъзнал, че мисленето и 
свободата са негов нетделим и характеризиращ атрибут и са му 
дадени по природа. т. е човекът днес е осъзналият се като аб-
солютно свободен да избира всичко, свързано с неговия живот, 
включително и свободата да избере същността си, смисъла на 
собственото си съществуване. Но все пак той отново стои пред 
една дилема, която времето е променило и от трактовкатовката 
„Да бъдеш или да не бъдеш“ днес тя има нова перефраза „Да 
бъдеш или да имаш“. 

„Да бъдеш“ – да си това, което си, реално самосъзнал и 
самооценил се, достоен човек, истински носител на собствени 
способности, получил реална оценка на достойнствата си от 

страна на другите хора, признание, чест, а не само празна симу-
лация на някакви евентуални възможности. А колко е важно за 
истинския човек да се пресичат и покриват личната самооценка 
и оценката на другите, защото това е условие за лично щастие и 
усещане за успеваемост и позитивна реализация на хората, чи-
ито смисли, цели и идеали имат преди всичко духовен аспект. 

„Да имаш“- да демонстрираш себе си не чрез лични ка-
чества, постижения, стремления, а чрез притежание на вещи и 
предмети. Пряк израз на подсъзнателно комплексирани хора, 
които дотолкова не откриват никакви достойнства в собствената 
си същност, че им се налага да окичат своята личностна харак-
теристика с материални определения и притежания, които не са 
им вътрешно присъщи. Напротив това са преходни и нетрайни 
неща, които не експлицират човешката им същност по ориги-
нален начин, а подплътяват техния образ с външни знаци. Но 
това, което не ни е вътрешно присъщо, колко лесно бихме могли 
да изгубим? Днес, да имаме, утре да нямаме. Или, както казва 
философът Е. Фром, „Ако аз съм онова, което имам, в случай, 
че го загубя, кой съм тогава?“

Ако древногръцкият философ Аристотел определя мярата 
или среднината като човешка добродетел, Епикур определя щас-
тието като умереност и разумно удоволствие, то днес не бива да 
абсолютизираме двете крайности идеално, духовно и телесно, 
материално, а по скоро да ги разбираме като диалектически 
свързани и немислими едното без другото. Щастието, смисълът 
на човешкия живот би трябвало да се търсят в златната среда 
или в умереността между битието и притежанието. 

Може ли да бъда без да имам? 
Не е възможно да си достойна личност без минималното 

задоволяване на материалните потребности, което да ни позво-
ли достоен социален минимум. Въпросът е да не прекаляваме, 
да не се подаваме на съвременната потребилска мания, която 
рекламира смисъл и реализация именно чрез вещи и провокира 
постоянен стремеж на човека да притежава все повече и все по-
новото, по-модното и по-полезното за човешката суета, като по 
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този начин ни прави зависими, роби на вещите, които се стремим 
да имаме или вече притежаваме. 

Може ли да имам без да бъда?
Не е възможно, защото всеки човек, колкото и самоуверен 

или комплексиран, суетен или безотговорен да е, не може да 
се задоволява само с фалшиви комплименти, такси за услуги и 
самота сред многото. Почти винаги настъпва момент на осъзна-
ване, някаква нужда, преодоляване на препятствие или загуба на 
позиции, които показват на хората, че всичко, което притежават 
е нетрайно и безполезно, ако не е истинско, натоварено с дейст-
вителен смисъл и възможности и предизвиква разбирането за 
умереност и преразглеждане на ценностите. 

Така в зависимост от това какъв е характера на съзнателно 
търсения смисъл на живота ни се оформят два вида идеал за 
щастие: на духовно или материално настроените хора, които 
няма да разбираме като две крайности, защото позволяват ди-
намизъм, промяна и хармонизиране. 

Духовно настроените хора търсят истината във всичко, 
към което се стремят, тя е тяхна цел и идеал. Търсят истински 
приятели, истинска любов, възпитават и развиват у себе си ис-
тински способности, натрупват истинско знание и се реализират 
при реални условия, живеят истински живот. Философията ги 
определя като екзистиращи, хора личности, при които смисъла 
е съзнателен процес на целеполагане и реализация на пози-
тивни дейности, проява на уникалност и оригиналност, лично 
мнение и избор и отговорност. За тях животът е поредица от 
преодоляване на гранични ситуации, свързани с усилията и 
очакванията за творене на собствения свят, духовно устремени 
те осъществяват екзистенциални срещи с хора с натрупан опит, 
от които се учат как да да трупат достойнства и да ги прилагат 
по пътя на собственото осъвършенстване. За тях любовта е 
истинско екзистенциално събитие, което се превръща в съ-би-
тие, същностно допълване и споделяне на смисъл. Развиват се 
предимно интелектуално, духовно и не се страхуват от смъртта, 
защото разбират именно живота като начин, пространство за 

откриване и оставяне на смисъл на следващите поколения, а 
това е техния залог за вечност. 

Материално настроените хора не се интересуват от исти-
ната, тя за тях е източник на главоболия, излишна цел, загуба 
на време, предпочитат фалшивото присъствие на хора, конфор-
мисти, роболепни, лицемерни, които им продават множество 
комлименти, извоюват като на търг с предлагане най-прекрасни 
екземпляри, ползвани за идеалните половинки, провокиращи 
внимание на другите като специален, екзотичен аксесоар в 
техния „гардероб“ от притежания, купуват си длъжности, които 
отговарят не на техните способности, а на тяхната представа са 
желано социално положение. 

Философията би ги нарекла хора-маса, хора с притежа-
телен, пазарен характер, без лично мнение, без отговорности, 
ръководещи се от наложената мода на лесно и безпрепятствано 
съществуване, живеещи за мига, неразличаващи се от множе-
ството, развиващи телесното и ограничаващи мисловно-съзна-
телното, провокиращо към промяна и анализ на преходността, 
от която са затрупани. Загубили своята автентичност, трудно 
можем да ги различим в тълпата или да идентифицираме различ-
но оригинално мнение и естествено не можем да им потърсим 
отговорност. Те не изпитват особена загриженост към другите 
хора, не толкова защото са прекалени егоисти, а защото нямат 
близки хора, или по скоро не изпитват отношение към тях. 

Ако се вгледаме в едно модерно пожелание към добър при-
ятел или любим човек, в което искрено и спонтанно изразяваме 
нашата добронамереност и пожелаваме позитивни състояния 
като здраве, дълголетие, сбъднати мечти, любов, благоденствие, 
ще видим, че пожелаваме както духовното постижимото, така и 
материално необходимото. Т. е. целта е преди всичко да мотиви-
раме човека, на когото правим пожеланието, защото щастието е 
вътрешно чувство и усещане и зависи единствено от неговите 
усилия и целеполагане. 

А какво е това, което разбираме като отсъствие на щас-
тие – нещастието или по скоро липсата или несигурността за 
осъществяването на поставените цели от човека по пътя на 
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щастието. Липсата би могла да се дължи на отсъствие или 
прекалено немощни усилия, а несигурността се поражда преди 
всичко от страха. 

Най-големият страх за човека, осъзнат като пречка за щаст-
лив живот, е страхът от смъртта. Той може да бъде преодолян 
само ако приемем живота като времева и пространствена рамка 
с граници раждането и смъртта, в която човекът има възмож-
ност да реализира своята свобода, да избере какъв да бъде и 
да сътвори смисъла на своя собствен живот. Ако успее той би 
преживял това време като щастлив период. 

Друга причина за несигурността би могъл да бъде страха 
да не загубим това, което имаме. Ако притежанието е материал-
но, т. е. разбиране на щастието в имането на вещи, решението е 
в осъзнаването на притежанието като преходно и нетрайно или 
предизвикващо зависимост и „робство“, и в духовния аспект на 
притежанието като трупане на знания, опит, мъдрост за справяне 
в трудни ситуации, в творческа активност и оставяне, завеща-
ване на смисли на хората, които обичаме и уважаваме. 

Щастието следователно е индивидуално човешко търсене 
и преживяване на положителни емоционални състояния, някаква 
форма на вътрешен екстаз. То е резултат от разумното човешко 
мислене, което по необходимост си поставя точно такива цели, 
които надграждат природните ни инстинкти, но и отговарят на 
нашата потенция да ги реализираме. То е и свободна проява 
на независимия човешкия дух, непрестанно търсещ промяна 
и развитие, осъвършенстване на собствените способности по 
пътя на осъзнаване на самите себе си като творци на собствения 
ни живот, единствените способни да му придадат смисъл и да 
изпитат удовлетворение от постигнатия резултат. 

И все пак съвременният човек живее и се възпитава, из-
гражда и проявява себе си в едно подчертано индустриално и 
консуматорско общество, което стимулира преди всичко меха-
нистичното производство на стоки и предмети и принуждава 
манипулативно човека да увеличава все повече своето потребле-
ние сякаш точно това е критерия за неговото развитие. К. Маркс 
казва „Колкото по-нищожно е твоето битие, колкото по-малко 

проявяваш живота си, толкова повече имаш и толкова по-голям 
е отчуждения ти живот... Всичко, което икономистът отнема от 
теб като живот и човечност, ти връща под формата на пари и 
богатство.“ А модерния умерен аскетизъм ни съветва да търсим 
мярата и равновесието между желанието за благополучие, кари-
ера, власт и отделеното време за близките хора, спокойствието 
и личното достойнство. 

И в това общество щастлив е уравновесеният човек, 
който осъзнава себе си като единствения възможен реализатор 
на смисъл на собствения си живот под формата на отказ от 
вещоманията, любов и преклонение пред живота, развиване на 
способността да обичаш, самообладание, всестранно развитие, 
свобода, самопознание, освобождаване от нарцисизма, здраво-
словно потребление, дисциплинираност и реализъм за постигане 
на поставените цели. Т. е. да си щастлив ще означава да искаш 
да бъдеш щастлив и да се стремиш към щастието. 
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WHAT MAKES A GOOD FRIENDSHIP

Мариана БЯНОВА

People can prosper only in the climate of their own humanity. 
It is proved that throughout the years a person has many social 
contacts and those which make him feel comfortable and emotionally 
satisfied are the most important ones. It is usually the people who 
we consider to be our friends that exert influence on our character 
and development. However, sometimes it is quite difficult to make 
friends with somebody. That’s why a person should know what kind 
of people he wants to be his friends. Usually the best friendships 
are maintained by individuals with common interests, characters 
and moral concepts. 

To my mind nobody can have friends who don’t share his 
interests It is impossible to start even a simple conversation with a 
person who has completely different hobbies and passions in life . If 
a mountain climber and a professor in physics try to make friends, 
in the best case they would soon understand that it’s impossible to 
involve the other person into a sphere that is completely alien to 
him. In the most case even an argument can follow and it would be 
no good for either of them. 

Such relationships, as well as those between people with 
different characters are doomed to failure. Let’s say that a joyful 
and a pessimistic person try to make friends. Very soon they’ll 
find the other person’s manner and way of expressing his emotions 
boring and dull. Even if they share an idea or goal in life it would be 
impossible to find solutions to their [problems because they would 
try to protect their own perspective. It’s weird and sometimes funny 
when a person sees two people arguing about something although 
they seem to be saying the same thing. 

However, what is really important is how you and your 
friends understand the real values of life. A person should not expect 
health and advice from someone who finds helping and advising 

unnecessary and foolish. Such people can never be friends and the 
reason is that their moral concepts are not alive. 

By knowing ourselves and the others around us we can decide 
what kind of people we want to have as friends. Friendship is 
probably one of the most important and precious things in our lives 
and we should know how to preserve it unharmed. Every person is 
unique so we shouldn’t be angry when someone disagrees with our 
point of view nor should we hate and ignore the others only because 
they are different. I believe we can treat each other with sympathy 
even if we are not friends. 

If we are more tolerant and careful, the world will certainly 
become a better place. 
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KОНФЕРЕНЦИИТЕ ПО ХИМИЯ – ТРАДИЦИЯ 
В СОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – РУСЕ

Нели МАНДЖАРОВА

Една от формите на изява на учениците с подчертан 
интерес към химическата наука години наред е ученическата 
конференция по химия и опазване на околната среда. 

Съвместно с преподавателите по химия и учениците от 
природоматематически профил се обмисля и предлага тема, 
която обединява усилията за задълбочено овладяване както на 
учебното съдържание по предмета, така и на разкриване ролята 
на видни учени по химия в стъпалата на познанието. 

За да проучим и осмислим делото на проф. Димитър Хр. 
Баларев, посветихме една от конференциите на тази светла лич-
ност. Учениците подготвиха материали за неговото семейство, 
ученическите му години в Мъжката гимназия, преподавателска-
та му дейност в Мъжката гимназия в Русе, чийто наследник е 
СОУ „Христо Ботев“. Особен интерес предизвика запознаването 
с част от оригиналните трудове на проф. Баларев за растежа на 
кристалите, за фосфорните киселини. Томовете на проф. Бала-
рев се съхраняват в библиотеката на СОУ „Христо Ботев“ и са 
дарение от проф. Християн Баларев – негов племенник. 

Конференция, посветена на делото на Д. И. Менделеев, 
обедини усилията на учениците да преоткрият и разгледат по 
нов начин общото и различното в структурата на Периодичната 
система. Сравнителното разглеждане на s-, p-, d- и f-eлементите 
от съвременно гледище обогати и усъвършенства уменията им 
за изучаване на строежа на електронната обвивка и химичния 
характер на елемента. 

Усвояване на знания за опазване на околната среда по отно-
шение на горивата и проблемите, свързани с тяхното използване, 
насочи усилията на преподаватели и ученици в подготовката и 
провеждането на конференция по тази тема. Докладите и съоб-
щенията за произхода на въглищата и нефта, за преработването 

на нефта, приложението на нефтопродуктите, за алтернативните 
източници на енергия, откриха възможност за открояване на 
екологични проблеми и някои начини за решаването им. 

Темата за полимерите и пластмасите в съвременния свят 
предостави възможности за изява на ученици, подготвили ма-
териали за синтеза на полимери и производството на пластмаси 
в една от конференциите. Опасните замърсители, тяхното обез-
вреждане, опазването на околната среда стояха на вниманието 
на участниците в тази конференция. 

Конференцията, която обедини различни презентации за 
разпространението и свойствата на металите, разви у учениците 
умения да подготвят и представят пред аудитория значими и 
полезни теми за оловото, кадмия, платината, живака, медта, сре-
брото, желязото, цинка. Всеки участник трябваше да аргумен-
тира избора на своята презентация, свързвайки я с употребата 
на конкретния метал и неговите сплави, действието на неговите 
йони върху човешкия организъм, свойствата на някои важни 
негови съединения. 

На конференцията, свързана с темата за строежа, свой-
ствата и употребата на въглехидратите, мазнините и белтъците, 
учениците отново чрез презентации показаха своето виждане за 
здравословен начин на живот. Използването на различни кон-
серванти, оцветители, стабилизатори и др. в производството на 
храни, влиянието им върху човешкия организъм, химичната им 
природа, бяха акценти в повечето презентации. Използването 
на нови опаковъчни материали, които бързо се разграждат в 
околната среда, изискванията за опазването на околната среда 
от замърсяване, бяха актуализирани също в презентация. Екпе-
риментите с въглехидрати и белтъци, подготвени от участници в 
конференцията, показаха някои свойства на тези изключително 
важни за живота химични съединения. 

Оказва се, че учениците, избрали своя път в химическите 
и медицинските висши училища, са започвали с една грамота за 
отлично представяне на конференциите по биология и химия
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БИБЛИОТЕКАТА 
НА СОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – РУСЕ

Любов КОЕВА

В нашето динамично и забързано време, където има бум 
на информационни технологии и електронно четене, които из-
местват четенето на книги, да пишеш за библиотеката е смело 
начинание. 

Училищната библиотека към СОУ „Христо Ботев“ – Русе 
има своята неповторима история. 

Едва ли е нужно да изтъквам значението на библиотеките 
за културното издигане на един народ. Още Презвитер Козма 
през X в., преди всякакви опити на Запад да се уредят достъпни 
за народните слоеве библиотеки, се обръща към богатите да 
не крият книгите си в сандъци, а да ги дават на желаещите за 
четене, за обща полза. С този зов и Отец Паисий се обръща към 
своите сънародници през XVIII в., а през XIX в. постепенно се 
засилва книгопечатането, за да отговори на една необходимост 
на времето от училищна просвета. 

Така че за начало на книжовна сбирка на Класното учили-
ще в Русе ще се отнася времето, когато се създават народните 
читалища – място за будните българи. Те са първите непра-
вителствени организации, олицетворение на държавността в 
годините на турското робство, когато България е изтрита от 
картата на Европа. 

Няма информация какви и колко са били книгите на 
Класното училище в Русе. Такива данни има от по-късно време 
(1905 г.) . 

Първият крупен разход за книги в Русенската мъжка гим-
назия „Княз Борис“ е станал през м. март 1914 г. – тя получава 
186 тома ценни съчинения от библиотеката на Висшия педаго-
гически курс в Русе. 

Книжовното богатство на учителската библиотека заедно 
с книгите от кабинетите достига цифрата 10000 тома. Тук е 

мястото да изтъкна, че са предадени големи дарения от д-р Н. 
Георгиев – 1250 тома, Д. Иванов – 142 тома и други. 

През 1924 г. ученическата библиотека е подредена хро-
нологично в систематично-азбучен ред и е наброявала 1423 
тома. Всички книги са стояли в шкафове и само библиотекарят 
е имал достъп до тях. 

Такава е историята. Какво е настоящето? Днес училищ-
ната библиотека се определя като уникална. Тя пази документи 
от първите години на XIX в. и „просветните“ свидетелства от 
края и началото на XX в. Те съдържат неоценими сведения за 
просвещението и особено за възрожденското възпитание. Пазят 
се около 200 тома книги, които са излезли след 1878 г. Повечето 
от тях са учебници и помагала, а някои от тях са редки и ценни 
издания, например „Стихотворения“ от Христо Ботйов (1890 г.), 
„Антоний и Клеопатра“ от Шекспир (1897 г.), „Юлий Цезар“ 
от Шекспир (1897 г.), „Вампир“ от А. Страшимиров (1902 г.), 
„Аналитична геометрия“ (1904 г.) и други. 

Днес библиотеката наброява 14135 библиотечни единици 
книги, 100 видеокасети, 75 диска с игри, 40 аудиокасети за часо-
вете по литература и над 300 списания с комикси и игри. Броят на 
записаните читатели е 680, което представлява 70% обхватност. 
Раздадената литература е 17477 тома, при читаемост 26 книги, 
обръщаемост на фонда 1 път и посещаемост 7706. Библиотеката 
разполага с електронен каталог за книги и аналитичен електро-
нен каталог за периодични издания. Най-активни са малчуганите 
и зрелостниците, защото ползват различни издания, които им 
помагат в обучението. Има и нещо друго. Тук витаят духът и 
примерът на отколешни учители и ученици с принос в българ-
ската литература, музика, култура като Стоян Михайловски, 
Цветан Радославов, акад. Михаил Арнаудов, Йордан Йовков и 
много други видни българи, съхранени в музейната сбирка на 
училището, която по своята принадлежност също е уникална. 

Библиотеката не пропуска да набавя ежегодно нови книги 
за своите читатели, да участва в проекти за финансова помощ, 
да абонира вестници и списания. Добрата дейност на библиоте-
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ката беше отличена от Издателство „Хермес“ – Пловдив, което 
ѝ подари нови ценни книги. 

Библиотеката е добре организирана книгохранилница, 
която отговаря на изискванията на училището правоприемник 
на прочутата вековна Русенска мъжка гимназия „Княз Борис“. 

СРЕД КНИГИТЕ – С ЛЮБОВ

Георги КИРОВ

Напоследък толкова рядко се отваря дума за училищните 
библиотеки, че като запитах в РИО на МОН – Русе, разполагат 
ли със справка за книгите, останах изненадан от мигновената 
информация – четири страници с графи: община, училище, да 
– не, брой книги. 

В региона действат (засега) 52 училищни библиотеки (то 
се знае – недостатъчно), някои с по над 10 000 тома. Най-голя-
мата е в ПГ по химически технологии „Проф. Димитър Баларев“ 
(20 119 бр.), следват МГ „Баба Тонка“ (16 344), ПГ по корабо-
строене и корабоплаване (16 225), ПГ по транспорт (14 888) и 
т. н. Бие на очи, че големите книжнини са в училищата, които 
навремето биваха издържани от отрасловите министерства и 
ведомства; бедното и тогава беше общинското, просветното. 
Има и чиста немара – в една община, няма да срамя името ѝ 
(нито е най-малката, нито най-бедната), само едно училище е 
с библиотека. 

Защо се спирам на СОУ „Христо Ботев“ (11 986 книги)? 
По думите на бившия му директор Минко Цочев (днес шеф на 
Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Общината) – тази библи-
отека е уникална. Тя пази документи от първите години на XIX 
век, а „просветните“ свидетелства от края му и началото на 20-и 
съдържат неоценими сведения за просвещението и особено за 
възрожденското възпитание...

Днес тази библиотека е във време компютърно – интернет, 
електронен каталог, електронна поща, мултимедийни възмож-
ности; нейни читатели са близо 80% от учениците – най-активни 
са малчуганите и зрелостниците; още повече учителите – на 
тяхно разположение са енциклопедии, учебници, сборници, 
тестове, периодика, каквато у дома не могат да си позволят! И за 
друго – тук сякаш витаят духът и примерът на отколешни техни 
колеги с принос към българската литература, музика, култура: 
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Йордан Йовков, Цветан Радославов (композирал българския 
химн), Стоян Михайловски (подредил стиховете на „Върви, на-
роде възродени!“), акад. Михаил Арнаудов... Сегашният дирек-
тор Теодор Коцев е скромен – дава мило и драго за библиотеката, 
само и само децата да четат – пък нищо, че е на екран!

Библиотеката не пропуска да участва в промоции на изда-
телства – като купи от тях две книги, получава трета безплатно; 
има бонус и от агенциите за периодика – разполага със седем 
вестника и двайсет и едно списания; съдейства в издаването 
на училищния вестник, на алманаха с ученическо и учителско 
творчество. 

Вече се питате за библиотекарката? Любов Коева е завър-
шила „Библиотечно дело“ в столицата, после се дипломира и 
във Великотърновския университет. Работила е в Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, в Разградската (десет 
лета), в Регионалната русенска „Л. Каравелов“ (петнайсет); 
а вече осма година е тук – в уникалната книгохранилница на 
училището наследник на прочутата вековна Русенска мъжка 
гимназия... 

Хубаво е, когато любовта към книгите се възпитава от 
една всеотдайна жена с името ЛЮБОВ!

ПРИНОСЪТ НА СОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – РУСЕ ЗА 
СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТЕ НА ФАРКАШКОТО 

ТАМБУРАШКО ИЗКУСТВО В РУСЕ

Наталия КОНСТАНТИНОВА

Тамбурашкото изкуство е част от световното културно 
богатство. През ХХ век тамбурашките оркестри са широко 
разпространени. Един от стиловете – „фаркашкият“ се отличава 
със своята простота и висока степен на експанзия. Фаркашките 
състави са стотици. Заливат Югоизточна Европа и САЩ и стават 
неизменна част от художественотворческата дейност на много 
български училища, предприятия и културни организации. В 
началото на XXI век фаркашките състави са вече на изчезване. 
В Югоизточна Европа и САЩ могат да се открият данни само 
за един концертиращ оркестър в света – към СОУ „Христо 
Ботев“ – Русе. 

През 2003 и 2004 г Даниел Павлов (зам.-председател 
на родителското настоятелство към Фаркашкия тамбурашки 
оркестър към СОУ „Христо Ботев“) провежда международни 
изследвания в търсене на сроден фаркашки състав:

През 2003 г. проверява всички налични интернет −	
адреси на съществуващите тамбурашки състави в страните 
от Австрия и бивша Югославия, но не открива концертиращи 
фаркашки оркестри. 

През есента на 2004 посещава интернет адреса на Аме-−	
риканската тамбурашка асоциация (САЩ, http://www. tamburitza. 
org), където са представени всички действащи тамбурашки 
оркестри. Измежду тях няма фаркашки състав (през февруари 
2010 г. отново проучва Американската тамбурашка асоциация, 
но отново не открива фаркашки оркестър). Отправя и запитване 
към Председателя на тази асоцияция, но не получвава дани за 
съществуващ фаркашки състав. 

През есента на 2004 г. се среща с проф. Мартин Хач −	
(Музикален департамент „Линкълн Хол“ на Университета „Кор-
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нел“, САЩ), специалист по музикални инструменти в страните 
от Близкия, Средния и Далечния Изток. Виждайки представе-
ната му фаркашка Бисерница, проф. Мартин Хач заявява, че 
за пръв път се запознава с подобен инструмент и не знае за 
съществуването на такива оркестри по света. 

През есента на 2004 г. посещава състава „Тамбурицанс“ 
в Питсбърг (Пенсилвания, САЩ), където среща учудените 
погледи на ръководството на състава в лицето на Пол Стафура 
и Сюзън Стафура. Оказва се, че „Тамбурицанс“ имат няколко 
фаркашки тамбури в своя музей и никой от състава не знае 
за съществуването на фаркашките инструменти, независимо, 
че някои техни представители са в музея на „Тамбурицанс“. 
Тьй като „Тамбурицанс“ е средище на тамбурашите в САЩ и 
Европа, Даниел Павлов отправя допитване до всички студенти 
от „Тамбурицанс“ (по това време те са над 40 души от САЩ 
и Югоизточна Европа) относно съществуването на фаркашки 
тамбурашки състави някъде по света. Отново отговорът е от-
рицателен. 

Само един студент, роден в Чикаго, заявява, че преди −	
доста години неговият дядо, бидейки лютиер, казва на внука си 
(т. е. на него), че на младини е ремотнирал и фаркашки тамбури, 
но след това тези състави са изчезнали в САЩ. 

Посочените проучвания дават основание на Даниел 
Павлов да извести ръководството на СОУ „Хр. Ботев“ – Русе 
и Настоятелството на тамбурашкия фаркашки оркестър към 
училището, че към 2004 г е невъзможно да бъде открит друг 
концентираш фаркашки оркестър по света. Това повдига изклю-
чителната отговорност на ръководството на СОУ „Хр. Ботев“ и 
Настоятелството на оркесстъра да опазят единствения по рода 
си концертиращ фаркашки състав и да го съхранят за бъдещите 
музикални поколения не само като част българското, но и като 
принос към световното културно богатсво. 

След освобождението на България от турско робство 
през 1878 г. в България пристигат чешки музиканти, които са 
важен фактор за развитието на българската музикална култура. 
Създават първите духови военни оркестри и обучават много 

българи да свирят на музикални инструменти, което подпома-
га развитието на българското симфонично и оперно изкуство. 
Благодарение на тях в много градове на страната (София, Варна, 
Плевен, Разград, Шумен, Враца, Севлиево и др.) се появяват и 
множество фаркашки тамбурашки оркестри. Люлката на там-
бурашкото изкуство обаче е град Русе. В началото на 20 век 
има сведения за наличие на около 30 фаркашки тамбурашки 
оркестъра в града ни . През 1907 г. такъв оркестър е създаден и 
към СОУ „Хр. Ботев“ (тогавашната Мъжка гимназия) от учителя 
по музика Михаил Константинов. 

През 1908 г. за учител в гимназията е назначен Александър 
Йорганджиев. Димитър Сакакушев разказва: „На 1 септември 
1908 г. във вътрешния двор на русенската мъжка гимназия бе 
устроен за новата учебна година традиционен водосвет. Сред 
групата на учителите се възвисяваше високата стройна фигура 
на един млад човек, непознат дотогова на нас, учениците, изпъ-
нат като струна, облечен в изискан чер костюм, с бяла колосана 
риза и яка, с широко развяваща се артистична връзка. Учениците 
с благоговеене шепнеха по негов адрес, че това е Александър 
Йорганджиев, бъдещият ни учител по музика.“

Ал. Йорганджиев е ученик на Щрос, свирил на бисерница 
в Тамбурашкия оркестър и негов солист, отличен челист, завър-
шил консерваторията в Букурещ. Поема и четирите състава на 
Мъжката гимназия, ръководени от Константинов – струнен, 
духов и тамбурашки оркестър и хор. Освен това работи като 
диригент и солист челист в музикалното дружество „Лира“. 
Създава градски тамбурашки оркестър „Тамбураши“. 

Във в-к „Славянин“ четем: „Йорганджиев на русенски 
език означава даровит музикант. Всичко в него бе прецизно. 
Публиката бе уверена, че ще чуе напълно издържана във всяко 
отншение музикална творба“

Съществуването на тамбурашките оркестри не е продъл-
жило дълго. 

Благодарение на ентусиазма и неуморния труд на Борис 
Стайков се запазва оркетъра при Дома на културата на транс-
портните работници, създаден през 1932 г. от Марин Николов. 
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Борис Стайков отдава 26 години от живота си на тамбурашкото 
дело в гр. Русе 

Под негово ръководство оркестърът е носител на награди 
от много конкурси и фестивали

През 1965 г. на 25 годишния си юбилей оркестърът е награ-
ден с орден „Кирил и Методий“ (I степен), а за 50-годишнината 
си – с орден „Червено знаме на труда“. 

Оркестърът е записан в Българското национално радио 
(в гр. София) през 1981 г., 1982 г. и 1986 г. През този период 
русенската телевизия е заснела и излъчила 2 филма (през 1978 
г. – по сценарий на Жана Цикалова и през 1982 г. – по повод 
50-годишнината на оркестъра, по сценарий на Елена Илиева). 

Съставът намира признание не само в страната, а и в 
чужбина и получава ласкави отзиви по време на концертните 
си турнета в Румъния, Югославия, Чехословакия, Полша, ГДР, 
СССР. 

Борис Стайков е аранжирал над 200 произведения и е 
написал много музика за ръководения от него състав. Делото 
му се продължава от професионалните диригенти А. Чифчиян, 
Б. Спасов и В. Байчев. 

Променената обществено-икономическа обстановка след 
10.11.1989 поставя проблема за оцеляването му. 

През 1990 г. в СОУ „Христо Ботев“ са разкрити паралелки 
със засилено изучаване на музика. Учебният план предвижда 
изучаване на инструмент и солфеж. Като продължение на тра-
дициите на това училище, в което 30 години е съществувал 
тамбурашки оркестър, е въведено изучаването на тамбурашки 
инструменти – бисерница, брачи, бугарии, берде. Използвани 
са инструменти от Дома на културата на транспортните работ-
ници. Така това училище става базово за подготовка на кадри 
за тамбурашкия оркестър. За обучението на децата е привлечен 
завършилият специалност „Тамбура“ в Академията за музикално 
и танцово изкуство в гр. Пловдив Димитър Димитров. Сфор-
миран е детски тамбурашки оркестър към СОУ „Хр. Ботев“ 
под диригентството на Наталия Константинова, който радва 
публиката със свежестта на своето изпълнение. 

С ликвидирането на Дома на културата на транспортните 
работници през 1992 г., Градският тамбурашки оркестър остава 
на улицата. Има опасност и да бъде ликвидиран. 

Няколко оркестранта прибират инструментите по домове-
те си за няколко месеца и така ги спасяват от унищожаване. 

Достойни русенци бивши оркестранти не жалят средства 
за съхраняване на състава. Завод „ЖИТИ“, „Русенска корабо-
строителница“, „Оргахим“ поемат финансовата издръжка на 
оркестъра. Репетициите се провеждт в читалище „Зора“. Със-
тавът постепенно се съвзема след последните тежки години. 
На многобройните си концерти през изтеклия сезон се радва 
на сърдечните аблодисменти на публиката. Харесва се, доставя 
удоволствие на хората. 

В трудната купонна 1997 година е отбелязана с голям 
тържествен концерт 65-годишнината на оркестъра. Всички би-
вши и настоящи тамбураши, въпреки голямата криза в страната 
финансово подкрепят честването. Главният художествн ръково-
дител на оркестъра Веселин Байчев полага огромни усилия за 
подготовката на състава. Освежава репертоара, като аранжира 
много пиеси специално за този концерт. Солисти на концерта 
са тримата тенори Арон Аронов, солист на Държавния музика-
лен театър „Стефан Македонски“ – София, Константин Янков, 
солист на Софийска народна опера и Златан Маринов, солист 
на Русенска народна опера. Достойно се представя и Детския 
тамбурашки оркестър при СОУ „Хр. Ботев“, дирижиран от Ната-
лия Константинова. Сред многото гости в зала Филхармония са 
и управниците на град Русе. Тамбурашкият оркестър защитава 
своето място в културния живот на града ни. 

Ето и по-важни събития от дейността на състава са:

1997 г.
Коледен концерт в гр. Будапеща, •	 Унгария. 

1998 г. 
Концерти в Посолството на Република България в гр. •	
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Будапеща Унгария по повод 3 март Национален празник на 
България. 

Коледни концерти в гр. Гюргево и гр. Букурещ, •	 Румъ-
ния. 

1999 г. 
Концертния състав, който вече е съставен само възпита-

ници на музикалните паралелки на СОУ „Хр. Ботев“, по пред-
ложение на тогавашния директор Минко Цочев се премества да 
репетира в училището, което поема и неговото финансиране. 
Така в СОУ „Хр. Ботев“ се съсредоточава цялостната дейност 
на оркестъра – подготовка на оркестранти в музикалните пара-
лелки, детски оркестър и младежки състав. Ръководството на 
състава се извършва от Наталия Константинова, преподавател 
по музика в училището. Назначени са преподаватели по инстру-
мент – Емилия Иванова и Йоланта Димова и двете завършили 
специалност „Тамбура“ в Музикалната академия за музикално 
и танцово изкуство – Пловдив. 

По-важни събития от тази година са:
Концерт в гр. Букурещ, •	 Румъния по повод 24 май Ден 

на славянската писменост и култура; 
Международен фестивал „•	 Гюргевска музикална про-

лет“ гр. Гюргево, Румъния. 
 Международен фестивал „Европейска среща на •	

музиката“-гр. Ращат, Германия. 
Коледен концерт в гр. Букурещ, •	 Румъния. 

2000г
Участия в:

Международен фестивал „Гюргевска музикална про-•	
лет“ гр. Гюргево, Румъния

Международен фестивал в гр. Бруса и гр. Истанбул, •	
Турция. 

Международен фестивал „Европейска среща на •	
музиката“-Германия. 

Международен фестивал за коледни традиции и обичаи •	

в гр. Гюргево и гр. Букурещ, Румъния. Спечелена е специалната 
награда на журито. 

През м. юли’2000г. РТВЦ, Русе изготви •	 филм-концерт 
„Нежни струни“, който е излъчен по „Канал-1“ на Българска 
национална телевизия. 

2001г. 
Участия в:

Международен фестивал „Гюргевска музикална про-•	
лет“ гр. Гюргево, Румъния. 

Международен фестивал по случай 23 април – „Ден на •	
детето“ в гр. Инегьол, област Бурса, Турция. 

Международен фестивал за традиционно изкуство, гр. •	
Гюргево, Румъния. 

 Международен конкурс „По крайбрежието на Дуна-•	
ва“, гр. Гюргево, Румъния. Спечелена е специалната награда 
на журито. 

За подпомагане, насърчаване и подкрепяне на дейността 
на оркестъра, по инициатива на родителите на децата и стари 
оркестранти, е регистрирано Сдружение с нестопанска цел 
„Тамбурашки оркестър Русе“ с председател Стилиана Вълева, 
зам.-председател – Даниел Павлов, диригент – Наталия Кон-
стантинова. 

2002г. 
Участия в:
Международен фестивал по случай 23 април „Ден на 

детето“ в Бурса, Турция. 
През месец май оркестърът чества своя 70 годишен юби-

лей на следните дати и места: 
18.05. – Дворец „Шуцу“, гр. Букурещ, Румъния, 
24.05. – зала „Филхармония“, гр. Русе, 
28.05. – гр. София – Национален дворец на културата, 

Международен фестивал „Салон на изкуствата“. 
В тези концерти взема участие световноизвестната оперна 
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певица Мариана Цветкова, с която е записан и издаден пър-
вият компактдиск на оркестъра. 

През м. септември за трети път съставът взема участие •	
в Международен фестивал „Европейска среща на музиката“, 
Германия. 

2003 г. Завършен е продължилият две години цялостен 
основен ремонт на инструментите на оркестъра, които са на брой 
85, от софийския лютиер Данаил Данаилов. С това се подобрява 
звукът на оркестъра. 

По-важни изяви :
Международен фестивал по повод 19 май – Ден на •	

младежта и спорта в гр. Инегьол, Турция. 
Община Русе удостоява с Награда „Русе“ и плакет 

оркестъра за значителен принос в развитието на музикално-
изпълнителските традиции сред младото поколение. 

Сдружение „Тамбурашки оркестър Русе“ е инициа-•	
тор, организатор и домакин на първия Международен детски 
фестивал „Слънчеви ноти“, провел се в гр. Русе между 01. 
– 03.07.2003 г., в който вземат участие 160 деца от България, 
Турция и Румъния. 

Месец юли участие в Международен фестивал в гр. •	
Гюргево, Румъния. 

Месец октомври участие в Международен фестивал на •	
мандолината Венеция – Италия. 

Записва се и се подготвя издаването на втори компакт-•	
диск 

Канал 1 на БНТ излъчва •	 втори филм-концерт „В моя 
сън оставаш ти“, в който участва Мариана Цветкова. 

2004 г. 
Международен фестивал във •	 Франция 
Международен фестивал•	  за коледни традиции и обичаи 

в гр. Букурещ, Румъния Спечелена е Специалната награда на 
журито. Изнесени са концерти в сградата на Кметство и Пат-

риаршията. Децата са благословени от Патриарха на Румъния 
Негово Светейшество Теоктист. 

По време на специализацията си в Cornell University 
(САЩ) тамбурашът Даниел Павлов спомогна да се направи 
едно много важно откритие: Тамбурашкият оркестър от гр. 
Русе е ПОСЛЕДНИЯТ концертиращ специфичен състав в 
света, в който се свири на тамбури „фаркашки“ стил. Тази 
новина прави ръководителите на състава и музикантите много 
по-отговорни към работата им в оркестъра и съхраняването на 
инструментите. 

2005 г. 
Международен фестивал в •	 Турция

Наталия Константинова е удостоена с две големи на-
гради:

- Диплом от кмета на Сектор 1 на Букурещ Андрей Кили-
ман за принос в Евроинтеграцията;

- Общинският съвет при Община Русе я удостява с Голя-
мата награда „Русе.

2006 г. 
Месец април и декември: международни фестивали в •	

Турция.
25 май концерт в•	  Парламента на Румъния (първи 

български състав изнесъл концерт там). 

2007 г. 
На •	 02.03. в залата на Русенската опера с тържествен 

концерт е отбелязана 75-годишнината на оркестъра. 
Поздравителни писма са получени от:

Министъра на културата проф. Стефан Данаилов;−	
Президента на италианската асоциация на мандоли-−	

нистите Артемизио Гавиоли;
Изпълнителния директор на състава „Тамбурицанс“ при −	

Дюкейн Университи Питсбърг (Пенсилвания) – Пол Стафура;
Асоциация „Братство“, Румъния;−	
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Сдружение „Балгьоч“, Турция;−	
Областния управител на Област Русе Мария Димова; −	
Кмета на Община Русе Божидар Йотов.−	
Засниман и излъчен бе филмът „75години тамбурашки •	

оркестър“
Месец май –концерт в Посолството на Република Бъл-•	

гария в гр. Букурещ Румъния по повод Деня на славянската 
писменост и култура, 

месец септември- Международен фестивал „Европей-•	
ска среща на музиката“ – Германия, 

месец декември Международен фестивал в гр. Анталия, •	
Турция.

2008 г. 
Концерт в гр. Букурещ, Румъния по повод Деня на •	

народните будители 1 ноември, 
Международен фестивал в гр. Анталия, Турция•	

2009 г. 
Международен фестивал в гр. Анталия, Турция•	

За поколенията са запазени записи на оркестъра в Бъл-
гарско национално радио и телевизия, Унгарска и Турска те-
левизии:

През годините оркестърът получава множество дипломи 
и поздравителни адреси от министри, кметове и други общест-
вено значими личности. 

Ето и някои отзиви за изявата на състава:

1. Писмо до кмета на град Русе 
г-н Димитър Калчев. 

Уважаеми господин Калчев, 
Позволете ми да изкажем нашето възхищение и огромна 

благодарност на членовете на „Тамбурашки оркестър“ при чи-
талище „Зора“ с диригент г-жа Наталия Константинова. 

Двата концерта на талантливите български деца, прове-
дени в българо-унгарското училище в Будапеща и Унгарския 
културен дом „Фоно“, завладяха публиката, нещо повече те я 
спечелиха за България. 

С перфектна виртуозност, с истински неподправен детски 
и младежки плам, с висок професионализъм, съчетан с изклю-
чителен репертоар представителите на Вашия град отправиха 
ценно послание за българската култура в Европа. 

28.11.1997 г.  С уважение: Валентин Стоичков
Будапеща, Унгария Български културен институт

2. И плясках, и плаках. Напълнихте ми душата. Растете 
и свирете, мили деца. Да ви даде Господ дълъг живот и здраве. 
Благодаря ви от сърце и душа. 

Целувки на красивата и способна диригентка Наталия 
Константинова. 

27.02.1998 г.  Мила Варгад
Будапеща, Унгария

3. Възхитен съм от професионализма и артистичното 
излъчване на тамбурашкия състав и неговата ръководителка 
Наталия Константинова. Тяхното представяне в Унгария за сетен 
път доказва, че и при сегашните трудни условия ентусиазмът 
и себеотдаването дават богати плодове и се запазват добрите 
традиции в областта на изкуствата. 

28.02.1998 г.  Андрей Граменов
Будапеща, Унгария Консул на Република България 

в Будапеща, Унгария

4. Браво!
Очарован съм от умението на оркестъра от град Русе да 

прикове вниманието с прекрасното си и професионално изпъл-
нение. 
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Пожелавам на младите изпълнители и занапред да се 
справят с нелеките предизвикателства на голямата музика. 

28.02.1998 г. Ив. Василев
Будапеща, Унгария Аташе по печата и културата 
 в Посолството на 
 Република България
 в Будапеща, Унгария

5. Чудесно бе да нaблюдавам и да участвам в тази среща 
между българи от Будапеща и Русе, да видя как младите хора 
от русенския оркестър създават една атмосфера, която увлича 
всички и ни прави още един път крайдунавски европейци и 
същевременно ни припомня, че това означава и: БЪЛГАРИ. 

Благодаря за чудесната вечер!
8.02.1998 г Михаил Неделчев

Депутат

6. Песента на оркестъра не е само в инструментите – ста-
ринни и необикновени, но повече и повече в душата и темпе-
рамента на чудесните тамбураци. 

Поздравявам ви от сърце!
Проф. Надежда Драгова

7. Възхитен съм, пленен съм от перфектните изпълнения 
на тамбурашкия оркестър от град Русе и неговия диригент – 
ръководител Наталия Константинова!

Талантът на нашите деца още веднъж ми дава увереността, 
че България няма да загине, че ще пребъде !

28.02.1998 г. Тодор Кавалдиев
Будапеща, Унгария Вицепрезидент на България

8. Благодаря ви за прекрасния концерт! Вие сте чудес-
ни!

28.04.1998 г.  Габриел Маркочи
Гюргево, Румъния зам. кмет по културата

9. Тамбурашкият оркестър – една прелюдия, пълна с въл-
нение и душевност за красотата на живота. 

Наталия Константинова – непрсъхващ извор, вълшебство 
и звук върху струните на нашите сърца. 

Благодарим!
Март, 1999 г.  Дуня Пълънджану
Фестивал Директор на 
„Гюргевска музикална пролет“  Дом на културата

„Йон Виня“ Гюргево, Румъния

10. Тамбурашкият оркестър от град Русе очарова нашите 
сърца и направи така, че слънцето и приятелството да блесне 
по-силно в нашите градове. 

Музиката на тамбурашите под диригентската палка на 
очарователната г-жа Наталия Константинова е топла, всепоглъ-
щаща и ни кани за нови срещи. 

Поздравления !
Март, 1999 г.  Йон Гачи
Фестивал „Гюргевска Директор на 
музикална пролет“ в-к „Свободна дума“ 
Гюргево, Румъния

11. Поздравления от цялото ми сърце към този чудесен 
състав ръководен от забележителната госпожа Наталия Кон-
стантинова, преподавател по музика за реализирането на този 
необикновен артистизъм, за чувствителността, с която бе из-
пълнена цялата представена програма. 

Очакваме Ви за в бъдеще !
С цялата си любов:
Музикално училище „Виктор Карпис“
Гюргево, Румъния

12. Възхитен съм от многото радост от музицирането, 
енргията и музикалитета. 
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Пожелавам най-хубавото за едно радостно и успешно 
бъдеще !

09. 1999 г.  Томас Маренхолу
Международен фестивал магистър по музика
„Европейска среща  „Джулиард скул“
на музиката“, Ращат, Германия

13. Много благодарности за участието в „Европейската 
среща на музиката“ Ращат, 1999 г. Надявам се, че ще запазите 
добри спомени за нашия град. 

Желая Ви занапред всичко добро !

09.1999 г.  Харт Вог
Международен фестивал кмет на Ращат
„Европейска среща 
на музиката“, Ращат, Германия

14. Аз бях много впечатлен от изпълнението на тамбу-
рашкия ансамбъл. 

Изумен съм, че толкова малки деца могат така прецизно 
да музицират. 

Надявам се, че и за в бъдеще ще запазим контактите си!
09.1999 г. Международен фестивал 
„Европейска среща на музиката“,
Ращат, Германия  Хелмут Калже

Президент на немския 
музикален съвет.

Председател на музикалните 
фестивали в област 

Баден-Вюртенберг, Германия

15. Изразявам възхищението си от техническото и худо-
жественото изпълнение на тамбурашкия оркестър от България. 
Той донесе в Турция многоцветието на своята страна във връзка 
с детския празник 23 април. 

Хвала на всички деца и на художествената ръководителка 
прекрасната госпожа Константинова и колежките ѝ. 

22.04.2000 г Исмаил Аглагюл
гр. Инегьол, област Бурса режисор
Турция

16. Госпожо Наталия Константинова, 
Поздравявам Ви с най-голямо уважение! Приемете бла-

годарността на турския народ затова, че Вие и Вашите деца 
поднесохте едно великолепно музикално изпълнение на тър-
жествата посветени на Деня на националната независимост и 
Деня на детето в нашата страна. 

С пожелания за нови срещи. 
24.04.2000 г.  Недждет Демир
гр. Бурса, Турция 
 Директор на Областно управление
 „Народна просвета, гр. Бурса“

17. Вашето участие в тържествата, посветени на Деня на 
националната независимост и Деня на детето, беше неизмерно 
голямо щастие за нас. 

Всяко от Вашите деца беше по едно цвете, чиято красота 
се виждаше по лицата ни. 

За тях са най-съкровените благопожелания на турските 
деца. 

Изказвам надежда, че са положени здрави основи на мира 
и дружбата между децата на двете страни. 

25.04.2000 г.  Ерсан Йетишкен
Гр. Истанбул, Турция Директор на Околийско
  управление на 
 „Народна просвета“ , 
 кв. „Кадъкьой“, гр. Истанбул

18. Бях очарован от изключително добре подготвеното и 
добре представено изпълнение. За момент забравих, че пред 
мен свирят деца. Браво! Оценявам високо усилията на педа-
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гозите, които са успели да доведат децата до такива високи 
постижения. 

17.05.2000 г.    Александър Пожарлиев
Конференция 
„Управление на човешките ресурси“, Варна 2000
Училище по мениджмънт, НБУ, София

19. Безкрайно сме очаровани от изкуството Ви! 
Такава любов към професията, каквато ни показа Наталия 

Константинова, е възхитителна! 
Живи и здрави, дадохте ни надежда, че България ще бъде!
От всички участници в Международната конференция по 

управление на човешки ресурси. 
17.05.2000 г.  Проф. Елизабет Вачкова
Конференция „Управление на човешките ресурси“
Варна 2000

20. На чаровните и високо талантливи деца от Тамбураш-
кия оркестър при уникалното училище „Христо Ботев“ от Русе 
и вдъхновената му с призвание учителка и ръководителка желая 
от сърце десетилетни международни успехи!

Bravissimo, скъпа Наталия Константинова !
24. 05. 2002 г.  Лада Брашованова
гр. Русе музиколог

21. 
Вие ме спечелихте за вашата кауза. Така сърцато музи-

цирахте, че аз се пренесох в моите ученически години, когато 
свирех в ученически оркестър на Първа мъжка гимназия. Ако 
ви кажа че се просълзих на вашите изпълнения не зная дали 
ще ми повярвате. 

Хвала на всички които са се трудили да изградят този 
ансамбъл. 

Искрено ваш:
28. 05. 2002 г.  Божидар Гатев
Гр. София композитор, музикален критик

22. Едно много голямо браво на този детски оркестър и на 
млади българи, дирижирани от Наталия Константинова. 

Колко усилия трябват, за да се постигне този успех. 
Изпълнена с чувство и ентусиазъм интерпретация много ни 
удиви. Благодаря за срещата с младите хора от вашата страна. 
Продължавайте да работите за приятелството. Ще се видим 
по-късно в Русе. 

С приятелски чувства. 
2004 г.  Алин Полано Романьо
Франция Председател на френските скаути

23. 
Мили деца, 
Помнете, че вие сте бъдещето на България! Обичайте 

я, направете я такава, каквато е в мечтите ви, и с таланта си я 
прославяйте в целия свят !

С обич:
28.03.2005 г.  Н. Захариева
концерт в Народен театър поетеса, 
„Иван Вазов“  Заместник-министър на 
гр. София културата
 

24. 
Вдъхновени и радостни бяхме цялата българска общност 

да съпреживеем празника на буквите – „Деня на славянската 
писменост и култура“ под божествените звуци на „Тамбурашкия 
състав“ при училище „Хр. Ботев“ от гр. Русе

Днес 25.05. делото на светите братя Кирил и Методий от-
ново се пресътвори и огря чрез тези талантливи деца българчета, 
Парламента на Румъния, държава, която е ползвала славянско 
четмо и писмо до края на 19 век. 

Гордея се, че съм българин, и молитвено се прекланям 
пред талантливата диригентка Наталия Константинова!

Бог да излее своята благодат върху всички Вас, за да 
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славите и разнасяте България по света с достойнство и чест по 
примера на светите братя Кирил и Методий. 

С благослов и благодарност:
25. 05. 2006 г отец Петър Тотев
Гр. Букурещ, Румъния

Поради промяна в учебните програми и музикалните па-
ралелки в СОУ „Хр. Ботев“ се закриха, но Общинският съвет 
на град Русе, по предложение на кмета Б. Йотов, отпуснаха 2 
щатна бройка за двете преподавателки по инстумент Емилия 
Иванова и Йоланта Димова към Общински детски център за 
култура и изкуство. Така, въпреки много трудната финансова 
ситуация в страната, благодарение на дългогодишната активна 
дейност на състава, той намери финансова подкрепа от управата 
на град Русе. 

Днес в двете формации на оркестъра (детска и младежка) 
свирят 60 изпълнители на възраст между 9 и 18 години. Дет-
ският оркестър е с 40 изпълнители, а младежкият състав – с 20 
изпълнители. 

Тамбурашите се готвят за достойно посрещане на две 
годишнини – 105 години от създаване на фаркашкия тамбу-
рашки оркестър при СОУ „Хр. Ботев“ – Русе и 80 години от 
създаване на младежки фаркашки тамбурашки оркестър „Русе“ 
при ОБДЦКИ гр. Русе

ПОГЛЕД КЪМ ЕСТЕСТВЕНАТА КРАСОТА

Виолета ЛАЛЕВА

Традиция за нашето училище „Христо Ботев“ е учителите 
по изобразително изкуство да бъдат и действащи художници. В 
исторически план такива са Никола Пиндиков, Димитър Хинков, 
проф. Николай Русчуклиев, Станчо Станчев и други. 

Такъв учител и художник в настоящето е Гален Бакърджи-
ев. Една от последните му експозиции беше открита в края на 
месец юли 2009 г. на улица „Борисова“ №6. 

Пейзажи, портрети и композиции украсиха галерията. 
Първо впечатление ни направиха пейзажите, пулсиращи в ярки 
цветове и светлина, носещи в себе си експресия и полъх от 
постимпресионизма. Красивите кътчета от балканските селища 
и старите къщи са намерили място в творчеството на живопи-
сеца, който по своеобразен начин е успял да подчертае тяхната 
индивидуалност и приказен елемент. В същото време това е и 
поглед към естествената красота, която ни заобикаля и зарежда 
с позитивизъм. Портрети, привличащи вниманието с поетичните 
наслови и емоционални нотки, са: „Есенен портрет на Гого“ и 
„Пролетен портрет на Теодора“. Пейзажите и портретите са 
път към композициите, инспирирани от природата, българската 
възрожденска архитектура и красотата на женската фигура. 

Заобикалящата ни красота и емоция се усещат и лъхат от 
произведенията сътворени от автора. Да пожелаем на художника 
творчески импулс за нови художествени изяви. 
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ЕПОПЕЯ, ПЪЛНА С ГЕРОЙСТВО, 
СРАМ И... МАЛКО СМЯХ

Андрей БОБЕВ

Тая прохладна майска вечер чорбаджи Марко, гологлав, 
по халат, вечеряше с челядта си на двора. 

Така започва може би най-четеният български роман. И 
макар да е най-четен, като че ли малцина от читателите му си 
дават сметка колко странно, несъответно на обстановката из-
глежда този Марков халат. 

Година след събитията, описвани в началото на „Под иго-
то“, кръвожадните башибозушки орди, плячкосали нещастната 
Клисура, са се насочили към Бяла черква. В техния опустошите-
лен марш при целия ужас на предчувствието, което вдъхва, има 
и нещо комично. Мнозина са се облекли в заграбените скъпи 
дрехи – някои от тях – женски кожуси със скъпи рисове и алми, 
макар че жегата е голяма. Неколцина са се пременили дори в 
златните черковни одежди, грабнати от клисурските черкви. А 
воглаве тази орда язди Тосун бей – облечен не в друго, а в „един 
превъзходен европейски халат“ (III, 7). 

Между двата момента в сюжетното развитие зее истинска 
пропаст – пропастта на рухналите надежди, на потъпканата 
свобода, на предателството и страха. Но и нещо ги обединява 
– комичното, изцяло неуместно присъствие на европейския 
халат. 

Далеч съм от мисълта да пиша за темата за преобличането 
в българската литература. По нея има множество проникнове-
ни наблюдения. Но този странен халат, струва ми се, идва да 
покаже, че в романа „Под игото“ покрай многото други семан-
тични пластове има и един, на който недостатъчно е обръщано 
внимание – изобразителният план на комичното. 

Благ човек е чорбаджи Марко. Обича домочадието си. И 
съвсем „благоразположено“ се обръща към обичните си чада с 
„Пийте бре, маскари!“. И маскарите пият, естествено. Някои от 
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тях така добре ще се възползват от бащиното си великодушно 
възпитание, че само няколко месеца по-късно ще превърнат 
едно тайно килерче в истинска оръжейница. И тогава бай Мар-
ко ще възкликне: „Хай да ги вземе дяволът с хайдутаци!“ – и 
мъдро ще се почеше по тила. Какво да ги правиш, хаймани – ти 
им позволяваш да дръпнат по някоя глътка вино от менчето, а 
пък те ти напълнят къщата с пищови. Трудният пубертет, както 
виждаме, не е от вчера. 

Мирна и тиха е прохладната майска вечер. Задружно и 
сговорно е семейството. Но ненадейно то се преобръща на 
сражение, а после на съдебна зала – със защитник, прокурор и 
съдия. Разбира се, защитник е бабата, прокурор е майката, а пък 
съдия – тате. А после казват, че съвременната съдебна система 
била корумпирана. 

Свято се пази в Марковото домочадие християнската вяра. 
Жива е почитта към старината, към въжделеното златно минало. 
И точно поради това толкова по-чудодейна се оказва невероят-
ната антична икона, изписана от прапрадядото на Марко не с 
друго, а с крак – „уверение“, казва Вазововият повествовател, 
„което никой не мислеше да опровергава – тъй беше убедително 
то“. Колко ли невероятна ще да е тая икона, щом никой не се 
съмнява, че е зографисана именно с крак?

Така – странично, почти неусетно – в повествованието 
навлизат образи, ситуации и значения, които нямат много общо 
нито с представата ни за „Под игото“ като роман за българския 
героизъм, нито като за роман за българския срам. Общата нагла-
са на изследователите досега е да разглеждат „Под игото“ като 
текст, говорещ за особено сериозни неща. Няма да е несправед-
ливо, ако кажем, че е налице дори известна доза митологизация, 
произтичаща вероятно от обвързване на романовата материя 
със съдбовните исторически събития. Но означава ли това, че 
освен сериозност, романът не може да съдържа и елементи на 
хумор? 

Ако се зачетем внимателно, няма как да не признаем 
(надявам се – не с изненада), че в най-неочаквани моменти на 
сцената се озовава комичното. И че то поражда не по-малко 

важни внушения, отколкото бунтовната деятелност на героите 
или крахът на техните надежди. 

Марковата къща има свой „ермитаж“ – от цели шест 
картини. Сред тях е едно изображение на руските пълководци 
през Кримската война; и понеже те са изобразени до коленете, 
дядо поп Ставри решава, че „гюллетата на ингилизите им 
откъснали краката“, а баба Иваница ги кръщава „мученици“. 
Дечурлигата в къщата обаче не са особено впечатлени от това 
ново мъченичество, така щото на бабата честичко се налага 
строго да пита: „Кой е пипал пак мучениците?“. 

В неразбирането на художествената условност, в снизява-
нето на семантиката се крие цяла една система от естетически 
критерии, от ценностни постулати, които днес звучат комично в 
своята абсурдност, но които в художествената система на „Под 
игото“ пораждат както смях, така и задълбочен размисъл. Раз-
мисъл за какво? За привичките на героите да разчитат знаците 
на окръжаващото ги битие. За неумението им да се ориентират 
в една непозната за тях реалност – тази на идеологията. За про-
стичките художествени вкусове – и простичките семантични 
вериги, реализирани през погледа на художествените субекти. 
Да, един полувпиянчен поп и една простовата баба виждат в об-
разите от тая донесена от Влашко литография „мученици“. Днес 
това е смешно – или поне би било, ако умеехме да пренастроим 
естетическите си възприятия и да излезем от своя съвременен 
модел на ситуационен хумор. 

Днес вицът е в ситуацията и по-точно – в несъвпадението 
на някакъв художествен детайл спрямо неговото окръжение. 
Някой прави нещо и спрямо актуалната обстановка това (или 
самото действие, или резултатът) поражда смях. На този прин-
цип се основават всички ситуационни комедии, които познаваме 
от малкия или големия екран. 

За Вазов обаче смехът е преди всичко в неразбирането, в 
несъчетаемостта на знаковите кодове. Сблъскват се две време-
на, две знаково-образни системи – и тяхната несъвместимост 
поражда смях. Тези времена може да са старото и новото или 
новото и бъдещето, или миналото и бъдещето – няма значе-
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ние; знаково-образните системи могат да са своето и чуждото, 
общественото и личното, святото и несвятото... В определен 
смисъл Вазовият хумор е хумор на конфликта. 

Да вземем за пример Иванчо Йотата. За него шумът, 
вдигнал се у Маркови заради нощния набег на Краличът, е 
„крамолическа пропаганда“. Едва ли Иванчо разбира значението 
на думата „пропаганда“ и в неговата уста тя добива оттенък на 
„гюрултия, шумотевица“, затова не е чуден и начинът, по който 
този „смел“ съсед интерпретира следващите събития. Кучето 
лае – за Иванчо то лае „удивително“. Иванчо се покачва, за да 
погледне от чардака през оградата – но го прави „дръзновено“. 
Жена му вика; „Мълчи мари!“ – скастря я той „мужествено“. 
Иска да помогне на съседа си, затова констатира: „бай Марко е 
съсед и не можем да го оставим в безопасност“. И наистина, 
Марко не успява да се обезопаси от това словомелене на Иван-
чо, от охотата му всичко да сподели, всичко да преразкаже през 
собствения си „мужествен“ поглед. Забележителна е храбростта 
на Йотата – той „дръзновено“ обажда на онбашията, че у Мар-
кови има разбойници и кокошките хвърчат из двора. Да, защото 
за него и най-голямата опасност, най-страшното нападение 
може да се сведе до това, че кокошките хвърчат. Най-сетне той 
завършва с напътствието: „не бойте се, дръзновено!“ – и вед-
нага пита баба Иваница къде е комшулучето, за да се измъкне 
през него... Изобщо, виждаме как Иванчо без задръжки смесва 
културни знаци от различни нива, от различен произход, от 
различен контекст... Като при това той самият е неадекватен на 
контекста, в който се озовава. 

Изображението тук би било абсурдно, нелепо, може би 
даже гротесково, ако редом с Йотата в дома на Маркови не 
влизаше и Соколов. Неговото уравновесено, разумно, хлад-
нокръвно поведение е не просто контрапункт на Иванчовото 
кудкудякане. Докторът и бъбривото човече стоят рамо до рамо, 
сякаш не си пречат, сякаш от това тяхно невъзможно съседство 
не се разтяга до абсурд общото поле на внушения, създавано 
от тази ситуацията. 

Тук може би е мястото най-сетне да формулирам тезата 

си, за да мога да я илюстрирам с по-нататъшните наблюдения. 
Твърдя, че Вазовият роман „Под игото“ е не само повествова-
ние за героичното и срамното, за величието и погрома. Освен 
тези семантични пластове съществува и равнището на смеха, 
на комичното, което присъства и в най-ужасяващите бездни на 
отчаянието, и в най-тежките мигове на потушаването на въста-
нието. Да, кървав е този комизъм, когато башибозушките орди, 
облечени в женски дрехи, в поповски епитрахили, наближават 
невъстаналата Бяла черква – и все пак е комизъм. Изключително 
емоционално и смислово напрегнато е например това раздвоение 
между даскал Бойко – и даскал Фратю; между монаха Йеротей, 
даряващ „за полза на Болгария“, и дядо поп Ставри, вечно нас-
мукан и преобръщащ съвсем неблагоговейно литургическите 
цитати. Но в това напрежение е и един от важните смисли на 
„Под игото“. Животът не се измерва само с героичния жест на 
въставането или хвърлянето презглава в клането. Защото в спо-
собността да се усмихваш през сълзи, да спомняш с умиление и 
хубавото, и страшното, в силата да се надсмееш над собственото 
си падение и над приближаващата гибел – в това се крие една 
от най-жизнените черти на българина. „Под игото“ е национа-
лен роман не само защото разказва за това как „в няколко деня 
тайно и полека // народа порасна на няколко века“ – а и защото 
може да върне замръзналия кадър на ужасяващия погром на 
последното българско въстание – и да го направи с усмивката 
на онзи, който е оцелял. 

Нека перифразираме посланията на романовия хумор 
по един леко необичаен начин, а пък читателят ще ни прости 
това сермоцинацио, тоест говорене от името на неприсъстващо 
лице, което при това не може да ни обвини, че влагаме в устата 
му думи, които не са му дори хрумвали. Какво казва текстът? 
Примерно следното: „Пет века ни тъпкаха. Пет века ни клаха. 
И когато дойде Априлската епопея – пак ни клаха, и то така 
страшно, както никога досега. Но ние оцеляхме. Мислите си, 
че сме смазани? Мислите си, че този народ никога повече няма 
да има сили да помисли за свобода? Лъжете се. Ние имаме 
силата да се усмихнем. Предателите могат да се прегъват. 
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Героите могат да падат. Но един народ, който има силата да 
се усмихне при спомена за миговете на най-страшен погром – 
този народ не е победен. И никога няма да бъде. „

Какви ли не ситуации на комизъм изобилстват в романа! 
Например в Ганковото кафене, когато Бъзуняка неразбрано 
ломоти изпод пластовете пяна, докато го бръснат. Тогава бер-
беринът го окъпва, обърсва го с един пешкир със съмнителна 
чистота и като му подава едно пукнато огледало, поздравява го 
с „Наздраве!“. Тепърва предстои на нямото кино да „изобрети“ 
някои от своите най-велики гегове – например когато някой ге-
рой, целият покрит с яйчен крем, който Чарли Чаплин току-що 
е залепил на лицето му, се опитва да каже нещо. Но гениални-
ят Чаплин още не е снимал първия си филм, когато Вазовият 
Бъзуняк, цял покрит с пяна и свит надве, докато берберинът 
му мие главата, се опитва да обясни защо точно него турската 
власт няма да го закача. 

Или когато самият Ганко показва на Марко своя тефтер, 
тоест тавана с тебеширени резки, и се оказва, че в този тефтер 
няма написани имена, тоест вересиите се дават на вяра и се 
изплащат на вяра. 

Или в манастира, където кълбообразният отец Гедеон е 
зает с дълбокомъдри размисли относно всичко ядивно, което го 
заобикаля. Какъв ти Гедеон, бихме възкликнали като самия Ва-
зов – нищо общо няма между тоя „тумбест, тумчест, валчест, 
блажен като пълен шарлаганен мях“ монах и неговия библейски 
прототип – един от най-великите герои от еврейската история. 
За отец Гедеон пуйките са гордият фарисей от Евангелието, а 
пък звуците, които птиците издават, му напомнят за премъдрия 
цар Соломон. Но поръката на игумена Натанаил да отиде до 
село Войнягово го извежда от това благочестиво съзерцание 
на милите Божии създания и той с почти Христова мъка се 
примолва: „отче игумене, не е ли по-добре да се отмени тая 
горчива чаша от вашия покорен брат?“... На което отец Ната-
наил развеселен отговаря, че горчивата чаша няма да е за самия 
инок Гедеон, а за горкото магаре, което ще разнася телесата му 
по околните села. 

С други думи, имаме комичност на образите. Дали става 
дума за брътвежите на Йотата, за сметките на Ганко или за 
притесненията на отец Гедеон, че турците могат да го вземат за 
комита, това е все смях, пораждан от нелепицата между външ-
ност и слово или действие. 

Но имаме и смях, пораждан от социалните роли. Кака 
Гинка, която повечето от нас си представят като зряла жена, 
всъщност е една млада невяста, ненавършила още 30 години, 
хубавелка, приказлива, добродетелна съпруга, любвеобилна 
майка... И същият този ангел на семейството огнище съвсем 
неангелски поотупва, когато трябва, мъжа си. Дотам са се пре-
обърнали семейните роли, че чорбаджи Юрдан очи в очи се 
обръща към зетя си с „брей, женкеря...!“. От което Генко, този 
антимъж, който само още не се е научил да ражда и да кърми, 
изобщо не се обижда, ами предлага на тъста си да му направи 
едно кафе. После, когато кака Гинка го обвинява, че е издал, че 
тя меси пексимет за въстанието (всъщност тя самата се е из-
тървала), тя сваля чехъла си – и го запухва по врата. „Но Генко, 
с гордо съзнание за своето мъжко достойнство, не удостои 
жена си с никакъв отговор, а храбро се втурна в другата соба и 
заметна вратата хубаво. „. Важен детайл – явно в други случаи 
не е успявал достатъчно добре и навреме да затвори вратата. 

Друг вид смях раждат хероическите експедиции на героите 
из дебрите на наративното слово. Несравними в това отношение 
са двамина – Хаджи Смион и Дамянчо Григорът. 

Хаджи Смион – заради това, че всеки негов разговор се 
превръща в своеобразен анабазис1. Хаджията е словесен ветро-
показател, той мигом се обръща натам, накъдето духа вятърът на 
отсрещното слово. Ако имаше в Бяла черква лабиринт, то Хаджи 
Смион, тая хрисима душица, спокойно би могъл да служи като 
една мустаката Ариадна. Него вероятно дори Минотавърът не 
би го изял. Нека само припомним, че в I, 8 Хаджи Смион току-
що е станал зет на Юрдан Диамандиев и всъщност му гостува 
(заедно със свата, тоест с баща си, Хаджи Павлаки) за отвратки. 
А междувременно през един човек от Хаджи Смион седи... Ки-
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риак Стефчов. Същият, който малко по-късно ще се венчае за 
Лалка, друга една от дъщерите на чорбаджи Юрдан2. 

Какво да кажем, освен че на стария чорбаджия наистина 
му върви на зетьове? Кой ли дом не е сигурен и защитен, а 
бъдещето му – розово, щом наследниците в него са левенти 
юнаци като Генко Гинкин, Хаджи Смион и Кириак Стефчов? 
Нищо чудно, че чорбаджи Юрдан страда от хронични болки в 
стомаха...

Дамянчо Григорът пък е белочерковското превъплъщение 
на добре познатата ни и от фолклора, и от литературата фигура 
на Благолажа. Григорът така засуква разказите си, така необик-
новено и вдъхновено измисля, притуря, доразкрасява, че поглъ-
ща слушателите си, замайва ги с перипетиите на собствената си 
фантазия и ги оставя безсловесни да умосъзерцават неподража-
емите му сюжетни фльонги. Разказва Дамянчо как по време на 
Кримската война заедно с Иван Бошнаков отива... – е, закъде 
може да се отива с човек на прякор Бошнака, освен за Босна? 
Та ден или два остават до Никулден, двамата замръкват над 
Пирот, пада една страшна буря, над главите им гръмва мълния, 
запалва един орех, утрепва петдесет овци и откъсва опашката на 
собствения му кон... А Хаджи Смион зяпа, останал поразен от 
съкрушителната сила на Дамянчовата светкавица по Никулден, 
тоест кажи-речи посред зима... Не по-малко забележителни са 
наративните подвизи на Григора, когато той превежда на бея 
съдържанието на „Многострадална Геновева“ по време на пред-
ставлението – да не забравяме, че поради неговия изпълнен с 
перипетии и отклонения превод Бойчо Огнянов осъмва окичен 
с прозвището Консула. Нерде Ямбол, нерде Стамбол; нерде 
граф, нерде консул, но какво значение има това за хлевоустите, 
смехотворни, комически наративи на Дамянчо Григора?

Много популярно е напоследък да се говори за „речеви 
стратегии“. Добре ще е филолозите, които са забравили казар-
мата, освен за „стратегии“ да кажат няколко думи и за „речевите 
тактики“. Защото Хаджи Смион и Дамянчо Григорът, струва 
ми се, нямат кой знае колко от първите, но пък имат много от 
вторите. Иван Краличът, превърнал се в Бойчо Огнянов, има 

своите речеви стратегии; и Кириак Стефчов също; и дядо Мина, 
и шпионинът Заманов... Само че други от героите произвеждат 
слово изцяло на тактическо ниво – при тях няма първоначален 
замисъл, а само реакция на словото на събеседника. Всъщност 
именно в липсата на стратегия се състои стратегията на Хаджия-
та – той така изкусно обикаля по фланговете отсрещното слово, 
че никога не успява да се срещне с него фронтално. 

Отбелязахме, че Вазовият хумор често е хумор на конфли-
кта. А това значи, че конфликтът между героите също може да 
поражда смях. „Кланям ви се, господин терджуманино“ (сиреч 
„преводачо“) – извиква доктор Соколов на Кириак Стефчов, своя 
заклет враг. Защото Кириак така хубаво е „превеждал“ на бея, че 
ако не би била смелата намеса на Марко Иванов, който подменя 
изпратените до кадията „доказателства“ за бунтовната дейност 
на Соколов, докторът сигурно би увиснал на въжето. Така че 
в този случай племенникът на Хаджи Дария се подиграва над 
онзи, който със своите отровни предателски думи фактически 
го е осъдил на смърт. Неговият саркастичен поклон казва: „Ето, 
аз съм тук. Още съм жив. Нали не си много разочарован, че не 
ме виждаш на бесилото? Дано не съм ти развалил настроението 
с това, че не съм мъртъв!“. 

Подиграват се и героите над самите себе си: „Ех, дядо 
Мина, било ни писано малко теглилце... нали сме се нарекли 
апостоли, пусто и върло?“. Малкото теглилце е всъщност кур-
шумената рана, която едва не го убива. 

Най-сетне, подиграва се над собствените си герои и по-
вествователят – хаджи Ровоама изплясква с ръце като Архимед, 
когато я осенява великото проникновение, че нощеска Соколов 
е бил при бейовицата. И както Архимед хукнал гол по улиците 
на Сиракуза, тъй и Хаджи Ровоама, съблечена вече, хуква при 
госпожа Серафима, за да сподели с нея своето величайше на-
учно откритие... 

Неслучайно говоря за подигравка (а не например за под-
гавряне или ирония), защото игровият елемент непрестанно 
присъства. „Боримечката не яде слама!“ – ще възкликне самият 
алтъновският Голиат3. Затова пък той, побеждаващият мечките, 
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ще трябва да яде суров заек към края на романа. Необходимо 
ли е тук да припомняме, че мечката е едно от апокалиптичните 
животни от видението на пророк Даниил, представящо една от 
хищническите и тиранични империи на Древността (Дан. 7: 5)? 
Българите не успяват да преборят своята мечка – и затова им 
остава само да гонят зайците. 

Комично преобърнати са и традиционните жанрове в 
текста. Соколов, пишейки любовно писмо до Мердевенджиев 
от името на Рада, съставя следния неписмовен, дори нечетивен 
текст: „Благодаря. Писмено не намирам за добре. Очаквам Ви 
довечера в бабината Якимчина градина. Вратичката ще бъде 
отворена. – Ах! Ах! 28 септемврий 1875. Вам известната“. 
Тоя шедьовър на епистоларността е някаква странна мешавица 
между телеграфен стил, недоизказана информация и безсмис-
лена информативност, романтически въздишки и завършва с 
недотам уважителната за самата Рада подмяна с една мечка. Ко-
мичността на ситуацията е двустранна. Че Соколов се подгавря 
с плиткоумния Мердевенджиев, то е ясно. Но че се подгавря, 
като на мястото на Рада слага мечка – то е вече неясна, дори 
(бих казал) двусмислена идея. 

В текста има и други важни писма, но измежду тях като че 
най-силно наситено с жлъч и унизителна подигравка е „приятел-
ското“ известие, което Огнянов получава, че Кандов и Рада са 
любовници – „Па да знаеш, че това, дето ти казвам, е ‘тайна 
работа’: освен попа и селото, само ти я не знаеш...“. 

Много любопитни примери за преобръщане дават ин-
корпорираните в произведението текстовете-цитати, носещи 
своята собствена жанрова същност. Да оставим настрани това, 
че момите по седенките пеят Ботевия текст „На прощаване“, а 
пък многодетните майки си припяват „Кураж, дружина вярна, 
сговорна“... В романа има и много по-колоритен момент. Става 
дума за песента „Надяваш ли се, Калино“ от главата „Новата 
молитва на Марка“. На сватбата, на която попада Марко Ива-
нов при разходката си след комитетското събрание, дивото 
сватбарско хоро се вие точно на тази песен. Р. Петрова4 иден-
тифицира текста като сватбарски, позовавайки се на сборник на 

Н. Кауфман. Трябва да се дадат някои уточнения. В текста на 
романа виждаме Калина, тоест с главна буква, но това лично име 
съвпада с родовото обръщение калина, тоест по-малка сестра 
на съпруга5. Тази, която пита, е младата невяста, съпругата на 
Кольо; тя се обръща към своята калина, тоест по-малката сестра 
на този, когото очакват да се завърне. Калината (тоест сестрата) 
силно обича бачо си, заради което обаче съпругата явно също 
толкова силно ревнува. И когато на въпроса калината отгова-
ря, че наистина чака бачо си Кольо да се върне и да ѝ донесе 
армаган, невястата я излъгва, че турци батко ѝ са пресрещнали 
на пътя, така че са му отсекли главата и т. н., и т. н. Отчаяна, 
девойката отива в градината и се обесва. И тогава на портите се 
похлопва и у дома след тежък път се прибира Кольо. Смъртта 
на калината (сестрата) е била напразна, тя е послужила само за 
да утоли отровната ревност на невястата. 

Колкото и странно да звучи, това наистина е сюжет на 
сватбарска песен! И точно по тази песен се вие лудото хоро, 
водено от Безпортев! Пак на фона на тази песен той, изоставил 
изведнъж танца, изрича пред Марко своята известна реч за 
любовта, пиянството, магарешкия свят и вечния живот чрез 
саможертвата! Двата текста, недовършената песен и недовър-
шената реч, говорят за любовта и смъртта едновременно, но по 
твърде различен начин. За съвременника, който не е навлязъл 
в културно-историческия контекст (респективно – в сюжета на 
песента), поведението на Редактора изглежда немотивирано, 
дори абсурдно. За внимателния читател, който се старае да 
интерпретира произведението на фона на неговата тогавашна 
действителност, нещата не стоят така. Речта на Безпортев е 
и смешна, и страшна едновременно; но не е тук мястото да ѝ 
правим обстоен анализ. 

Когато говорим за песни, не можем да не споменем и 
припевките на тлаката в Алтъново. Традиционен хумористичен 
жанр, припевките подчертават чертите на характера – обикнове-
но чрез хиперболизиране, литота или отрицание. Иван Боримеч-
ката се оказва „мечка пустяла“, тоест една доста кльощава мечка. 
Като отговор пък той изпява песента за Пейка (адресирана към 



98 стр.  ИЗВОР ‘2011 АЛМАНАХ АЛМАНАХ ИЗВОР ‘2011 стр. 99

Стайка), която е „гойна, кръвена“, но не защото е „трудна“ от 
ратайчето на чичо си, ами защото докато омеси хляба, озобва по 
кошче грозде и изпива по ведро вино. Песента е оценена като 
„кървава подигравка“, защото Стайка дори според думите на 
Цанковица е червенобузеста, дебела и „бързо се гои“. 

Част от Вазовия смехови щрих е споменатата вече без-
смислена информативност. Помним тази изключително важна 
особеност от „Чичовци“, където видяхме Хаджи Атанасия да 
допява „новото ‘Достойно ест’, глас пети“. Или Селямсъза, 
който по време на артилерийската подготовка на „двете бата-
реи“ седи точно „на шестото стъпало на стълбите“ (а не на 
петото или на седмото). Или Селямсъзовия разказ за Хаджи 
Петко и Хаджи Папурко. Или пък забележителното писмо на 
Йоан Йотов, който – сред един водопад от падежни форми, които 
са обида еднакво към руския и черковнославянския език6, и с 
пунктуация, от която може да ти настръхне косата – уточнява, 
че иска „два феса (аще не iмеете препосiлайте две шепки сiр. 
от кожа)“ – остава само да уточни от кой майстор да са шити 
„шепките“... 

„Под игото“ също не избягва на тази традиция на хуморис-
тичния излишен детайл. Достатъчно е да припомним описанието 
на подготовката за представлението: „По-мъчно натъкмиха 
декорациите, защото трябваше с малко разноски да се набави 
всичко. Те отидоха само за завесата, съшита от червен кумаш, 
и за да я украсят, поръчаха на един дебрянски зограф да изо-
брази лира. Излезе нещо като шестак, с който ринат сено. А за 
украшение на графския палат обраха всичките по-добри мобили 
в града. От Хаджи Гюра взеха изписаните с тополи завеси на 
прозорците му, от Кара Гьозоолу – две анадолски седжедета, 
от Мича Бейзадето – изящните стъклени цветарници, от Мича 
Саранов – големия килим, от Николай Недкович – картините 
на френскопруските бойове, от Бенчоолу – старото продъне-
но канапе – едничкото в града, от Марка Иванов – голямото 
огледало, донесено от Букурещ, и кадрото на „мучениците“; 
от женския метох – пухови възглавнички, от училището – кар-
тата на Австралия и небесния глобус, а от черквата – малкия 

полиелей, който осветляваше всичкото това всемирно изложе-
ние. Даже и конашката тъмница даде букаите си – за Голоса. 
Колкото за костюмите, те бяха същите, с които преди три 
години представляваха „Райна княгиня“. Тъй, графът навлече 
Светославовата багреница, Геновева – Райнината. Голос си 
притури още нещо като еполети и високи лъскави ботфорти. 
Ганчо Попов, който беше Хунс (един от джелатите), покачи 
дългата си кама, приготвена за въстание. Драко се натруфи 
със слупения цилиндър на Михалаки Алафрангата. Напразно 
Бойчо протестираше против тая пъстрина и несъобразност. 
Повечето актьори упорно настояваха да бъде по-ефектна сце-
ната и той махна с ръка. „. Позволихме си този дългичък цитат, 
за да онагледим именно хумора в излишното, в „плеоназма“ на 
ниво художествен детайл. В „Чичовци“ героите бъркаха Мека и 
Мексико; тези тук бъркат Австрия с Австралия, но кой ти гледа! 
Самите персонажи са сякаш упоени от собствената си шарения, 
от собствената си несъответност. 

Казват, че Вазовият роман е силно повлиян от западно-
европейската (пък и руската) романтическа традиция. И това 
е така, но начинът, по който Вазовият повествовател борави 
с излишния детайл, е категорично антиромантически. У Юго 
ненужната детайлност трябва да създава или впечатление за 
реализъм, или да носи допълнителни художествени внушения 
(смислови, естетически, емотивни, нравствени). Да си припом-
ним например как е описана куклата, която Козет получава от 
Жан Валжан. Излишният детайл има романтически импликации. 
А в „Под игото“ импликациите са като цяло комични7. Например 
баба Юрданица, която проклина собствените си деца („Да ги про-
къса! Да ги изтръшка всичките...!“), докато... бърка манджата. 
Това някак си не е онази майчина клетва, която очакваме, след 
като сме чели Ботев. Ботевата майка не бърка манджата три го-
дини, докато пее и кълне. Тази клетва тук, макар пак майчина, 
се оказва смешно безпомощна, битовизирана, лишена от каквато 
и да било предполагаема регулираща сила. Бавно и неотвратимо 
умира светът на чорбаджи Юрдан, а заедно с него – и потенци-
алната мощ на майчиното проклятие. Лудите, молепсаните от 
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комитаджилък, готовите да скочат с главата напред в „чревото 
адово“ – тях каква клетва би ги уплашила?

Дори в един от най-напрегнатите моменти в произведение-
то – сблъсъка при Зли дол и предателското бягство на неколцина 
от бунтовниците – останалите герои намират нравствената сила 
да се подиграят на страха: „Абе, пъси синове, бари една пушка, 
за кумова срама, да бяхте хвърлили, па тогава да бягате... – 
гълчеше ги чичо Марин...“. 

Всички дадени досега примери не означават, че ситуаци-
онният хумор е неприсъщ на Вазовия роман. Един от обикнатите 
похвати е например ефектът на изненадата, сполучливо наречен 
от Бергсон ефект на „дяволчето от кутийката“. Да припомним 
например обиска в метоха (I, 26) при издирването на Огнянов: 
„По едно време някои извикаха зловещо: ‘Хванаха го!’ Но излезе, 
че хванали господин Фратя, когото извлекли изпод миндера на 
госпожа Нимфидора, и го пуснаха.“. Много сходна е ситуацията 
с „обсадата“ на къщата на Милка Тодоричина, когато вместо 
очаквания жених (Рачо) в мрежите се хваща неочакваният 
(Кириак). 

Романът не пощадява повечето от бляскавите митологе-
ми на националното. За героичното вече казахме, така че да 
споменем и родолюбието. Тъкмо сме повярвали, че темата за 
„народната любов“ е ключова за романа; тъкмо сме осъзнали, 
че тази „народна любов“ е неразривно преплетена с индивиду-
алните интимни чувства; станали сме свидетели на любовните 
терзания на Рада, Бойчо и най-сетне на Кандов, когато Соколов 
със своя докторски черен хумор ни обяснява, че „...българи май 
не страдат от карасевда. Техните сърца са обвити в биволска 
кожа... Вие знаете какво е карасевда? – Да, отчаяна любов...“, 
отговаря Кандов, давайки художествен превод (буквално озна-
чава „черна любов“). Соколов продължава: „Обаче аз не знам 
някой от българите да е умрял от голяма любов... Един момък се 
обеси по-преди, но то беше, че фалира евреинът, та изгуби...“. И 
дотук с мита за пламенното българско сърце. Българинът (смята 
докторът) може да се самоубие, защото е фалирал „банкерът“ му, 
обаче не и от нещастна любов. А от същия този българин ние 

очакваме да се втурне презглава в самоубийствената лудост на 
бунта. Не е ли ирония това, че Соколов, който така проницателно 
охарактеризира „всеотдайността“ на българина, не успява да 
прозре навреме, че по същия начин „всеотдаен“ ще бъде съна-
родникът ни и във въстанието? Че бунтът е една „карасевда“, 
която обаче няма как да доведе българския народностен характер 
до онзи край, отвъд който няма връщане? 

В рамките на едно толкова кратко изложение, разбира се, 
просто не е възможно да бъдат детайлно анализирани всички 
случки, образи, стилови преобръщания, пораждащи комизъм. 
Подминавам шегобиеца Колчо, този неизчерпаем извор на иро-
ния и самоирония („Очилата ми от Америка не са дошли още, 
та го не видях.“). 

Подминавам и комичната, но и не чак дотам, фигура на 
идиота Мунчо. 

Подминавам бея, чийто характер е пример за това как дори 
образът на петвековния поробител може да бъде битовизиран и 
по този начин – приземен и „победен“. Та беят дори е изнамерил 
свой собствен дрегер: „Аз един уличен пияница не запирам, доде 
не го накарам да дъхне на Миал Пандурина.“ А той далеч не е 
единственият комичен образ на поробителя в текста: „нашия“, 
„зелките“...

Подминавам смеха в името. Като например забележител-
ният „народен“ ханджия Рачко Пръдлето. (Апропо, случаен 
или нарочен антипод на народния кръчмар Странджата от 
„Немили-недраги“.) 8

Или смеха в недочутото, недоразбраното. Бедната баба 
Бона насмалко да се окаже един от основните участници в 
комитаджийската лудост: „Дебела Бона – и тя е вътре!... Аз 
колчем я срещна тая биволица, че минува, все ми казва нещо на 
ума, че у тая жена има много дяволи и че мисли душманлък на 
царщината!“. За късмет на баба Бона, не нейното име стои в 
„бунтовното“ писмо на доктор Соколов, ами думата „белладона“, 
и Стефчов и Заманов успяват да обяснят на бея объркването. 
Остава недоизяснен въпросът дали Бона е повече дебела или 
повече bella. 
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Или смеха в предумишлено неточното сравнение: „Тъй 
изправена над Бойча, в тъмнината, Цанковица изумяваше сце-
ната от „Божествена комедия“, дето Беатриче, в ада, сочи 
на Данте един по един обитателите му и разказва историята 
им.“. 

Подминавам дори споменатата вече забележителна сцена 
на бурно, балканджийско „ухажване“ в Алтъново, което за-
вършва с логически неясното, но пък семантично преизобилно 
заключение на булка Цанковица, след като Боримечката открадва 
Стайка: „Язък за момчето, че изгори момичето.“ В смисъл – за 
кого е повече язък, за момчето или за булчето? 

Подминавам и неповторимите уелъризми (традиционният 
реторически термин е парапросдокиан) на Вазов: „Лошо нещо е 
смукателството без мярка – забележи поп Димо, като навири 
плоската“9. Всеки уелъризъм съдържа две части, като втората 
е така неочаквана и изненадваща, че изисква преосмисляне на 
цялото изказване, а понякога – и на контекста му. 

Ще завърша с безподобното описание на белочерковския 
круп, приготвен от черешката на чорбаджи Марко. В главата 
„Около един труп“ (II, 14) стволът лежи пред героите „като 
едно длъгнесто огромно животно, без глава и без крака, с едно 
очице на гърба и със страшно дълбоки уста – на опашката, – 
които щяха да бълват огън и лава...“. Този уродлив до смешност 
образ, в който окото се оказва на гърба, а устата – на опашката 
(ясно е коя точно уста се намира под опашката), и пр., разкрива 
преобръщането, темата за юродивството, ако щете – за телес-
ната долница. Неслучайно дървото се оказва труп – с цялата 
произтичаща семантика на очовечаване. Този белочерковски 
Гаргантюа се отличава от своя първообраз по това, че вместо 
да поглъща, ще бълва... Само дето току-що вече установихме 
къде се намира устата му. Но когато го изпробват наспроти Зли 
дол (II, 26), вместо да избълва огън и лава, той само се закашля 
и изхрачва джепането няколко разкрача далеч. А „Някой си, на 
смях или наистина“, казва, „че той бил вземал тоя шум за шум, 
излязъл из нецензурния канал на Ивана Боримечката“. Ето как 
парадоксално в „Под игото“ се съвместяват героиката, падението 

– и нецензурността. В надеждите на несполучилите бунтовници 
„батареята“ на Зли дол „джаста-праста ще прави турчата“, 
но очакваното гръмовно възвестяване на свободата прозвучава 
като... – извинете, твърде е неприлично да го изрека тук и сега. 
Високият порив, надеждата, идеалите – се оказват само облаче 
зле ароматизиран въздух. Смях през сълзи, защото знаем как 
завършва за Клисура това „приключение“...

Накратко – смешното в „Под игото“ не е просто инциден-
тен стилов похват. Не е начин за запълване на пространството 
между върха и пропастта, между саможертвата и предател-
ството. Смешното е начин да оцелееш. Начин да осмислиш 
миналото и собственото си място в него. Да се научиш да не 
надскачаш сянката си. Едва ли може да се каже, че има нещо 
„чичовско“ в „Под игото“. Но и не може да се пренебрегва този 
смях. Защото смехът е живот – дори в долината на вечната 
сянка, както казва псалмопевецът. Не е случайно най-сетне, че 
само един човек посреща в Бяла черква кървавите трофеи на 
Тосун бей – и че тоя човек е селският идиот. И той единствен 
въстава – не с оръжие, не с идеали, не с бленувания на въстание, 
чети, батареи, Дядо Иван и пр. – а с една балканска, колосална 
попръжня против Мохамеда и султана. Когато няма оръжие, и 
попръжнята е оръжие. Когато няма свобода, и силата да се над-
смиваш над робството също е свобода. И ако Руссиян10 може да 
бъде обезглавен, ако Мунчо може да бъде обесен, то смеха не 
можеш да го накълцаш, насечеш, застреляш, изгориш... Затова 
попръжнята, юродивството, комичното уродство е последната 
свобода, която остава на невъстаналия град. 

БЕЛЕЖКИ
Четвърт век по-късно Ярослав Хашек ще опише невероят-1. 

ните приключения на своя Швейк през Първата световна война и 
важен етап от пътя на героя ще бъде забележителният му опит да 
стигне до Ческе Будейовице. Пътува ли Швейк, пътува, но опитът 
за приближаване до Будейовице всъщност го отдалечава от целта 
и го връща в първоначалната позиция. Разбира се, в това завръща-
не липсва античният героизъм на Ксенофонтовите Десет хиляди. 
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Позволявам си да отбележа паралела само защото между речевите 
меандри на Хаджи Смион и тези на Швейк има общи черти. 

За предстоящата женитба научаваме в I, 20. Новината се 2. 
повтаря в I, 22. Във II, 1 научаваме, че в началото на февруари 
Стефчов и Лалка са се венчали. 

Белочерковският му събрат, носещ името Ангел Йовков, 3. 
„два и половина метра висок“, има една-единствена революционна 
проява в романа – и тя е да предложи да изхвърлят Стефчов през 
прозореца, когато той изсвирва по време на представлението. 

Петрова, Р. Фолклорните песни в романа „Под игото“ от 4. 
Иван Вазов. – В: Годишник на Асоциация „Онгъл“, т. 5, год. V, 
2007. Етнология на пространството, част 1. 

Първата по-малка сестра е калина, втората е малина, следват 5. 
ябълка и т. н. до пълно изброяване на целия овощен репертоар. 
Тези родови названия вече са на път да се забравят още в края 
на Възраждането, така че тогавашните автори (като Цани Гинчев 
например) съвестно ги записват, за да не отминат в небитието. 
Псевдонимът Калина Малина има точно този произход. 

...i да нi препосiлаеш по Богопрiятном человеком Мунчом 6. 
(...) да ни донесе довечером по мраком... Господ да поживи всички 
учителки по руски език за тяхното ангелско търпение, защото – Той 
ни е свидетел – всекиму от нас също е била присъща тая странна 
привързаност към творителния падеж. 

Разбира се, това не важи за отстъпленията – като например 7. 
това в началото на I, 15, които имат ретардационен характер. 

„Задниковата“ метафорика (или метонимика) като начин да 8. 
се изрази неприемане на предателско спрямо народа поведение се 
среща не само в този текст от конспекта за ДЗИ. Можем само за миг 
да хвърлим поглед и върху показателното: „Ами що сме седнали 
да я делим с наместника и с тия, власите? Защо делим с тях църква 
и училище – за них тояга по задника, па да си вървят, откъдето са 
дошли.“ („Железният светилник“, Д. Талев). 

Още един любопитен момент, ясно свидетелстващ за аске-9. 
тичната религиозност на отчето: „А аз какво печеля, дето вие не 
можахте да отгадаете? (пита Колчо) – Останалите чаши, дето ти 
наляхме. – Колко са? – Свети Седмочисленици. – Аз повече ува-
жавам св. Четирийсет мъченици – забележи поп Димо.“

Литературоведите обикновено разглеждат прозвището 10. 
Русиян, с което Мунчо титулува Бойчо Огнянов, като изопачена 
форма на етнонима руснак. Нищо подобно. Русиян е изопачено 

(изфъфлено, почти изплюто сред плюнките, които пръска Мун-
чо) произношение на думата християнин. Мунчо, както знаем, 
полудява, след като веднъж вече е пребит почти до смърт, защото 
е напсувал Мохамед пред онбашията. В края на романа той ще 
направи същото отново – и този път границата на смъртта ще бъде 
прекрачена. Така че спасителят Русиян, който в представите на 
Мунчо коли мохамеданите, разбира се, е християнинът. 



106 стр.  ИЗВОР ‘2011 АЛМАНАХ АЛМАНАХ ИЗВОР ‘2011 стр. 107

ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗУЧАВАНЕ 
НА БЪЛГАРСКАТА ЕЗИКОВА СИСТЕМА

(Лингвостилистичен анализ на откъс 
от романа „Хоро“ на Антон Страшимиров)

Цветелина ЦВЕТАНОВА

I. В последно време изучаването на българска граматика 
в училище все по-често бива подложено на обсъждане дори в 
социални мрежи, телевизии и радиостанции. Опорната теза 
е, че в глобален смисъл българският език е ненужен в живота 
на младия, желаещ успех българин, който категорично знае, 
че вече познаването най-малко на два чужди езика гарантира 
просперитет. Не само че е неясно защо да се изучава роден език, 
но той освен всичко е и особено труден и отказва да се променя 
опростенчески с темповете, съответстващи на динамичното 
време. Дори филолози стигат до там, да заявят гласно, че не 
виждат смисъл да обучават учениците си детайлно по българ-
ска граматика и лексикология. За да бъдем обективни, следва 
да признаем, че в социална мрежа като Фейсбук бе подета и 
кампания в защита на пълния член, като че въпроси от езиков 
характер следва да се обсъждат от всенародни референдуми. 
Макар че може и така. 

Реакцията последните пет години на няколко универси-
тета е знак, че нещо се случва. Серия от конференции по повод 
изучаването на роден език и на чужди езици са проведени в Нов 
български университет, в Софийски университет, в Пловдивски 
университет, дори в Технически университет в София. Това по-
казва кратка справка в интернет. Авторитетното специализирано 
издание „Български език и литература“ в брой 1/2010 публикува 
две статии – на доц. д.п.н А. Дамянова и на проф. Кирил Димчев, 
които търсят българския език и литература в съвременния кон-
текст, а друго такова издание – сп. „Език и литература“ отделя 
като водеща тема на брой 1 /2010 „Животът на езика“. Оказва 
се, че проблемите при изучаването на езици са толкова сходни, 

че учени и студенти търсят атрактивен начин да активизират 
интереса на учащите както по роден, така и по чужд език. На-
лага се тенденция да се върви към интерактивно обучение и 
самообучение, предимно с помощта на технически средства. 
Това говори, че проблем има не в изучаването на роден език, а в 
интереса към езиците изобщо. Не става дума за масовите уроци 
по няколкото европейски езика – английски, испански, френски, 
немски – всеки преподавател в езикова школа ще потвърди, че 
записалите се са потенциални емигранти. Тяхната потребност 
е от познаването на лексикален запас, с който в практическа 
ситуация тези хора ще намерят работа и подслон в чуждата 
държава. Никакви правила, никаква граматика, никаква логика 
на езика като система не са нужни на оцеляващия човек. 

Несериозно и пагубно обаче е да се хванем на това „хоро“ 
и ние, филолозите. И животът, и езикът следва да се мислят в 
перспектива. Проф. Иван Харалампиев казваше, че по детския 
говор може да се прави прогностика на езика за следващите... 
100 години! Езикът е бавноразвиваща се система и не може 
да се съобразява с всеки житейски трус, дори разположен в 
рамките на 20 години преход. Но дори осъвременяването на 
езиковата система да е факт, това не променя необходимостта 
от познаването ѝ. *

Именно с убеждението, че отливът от езикова компе-
тентност, отказът от диалог между хората на много равнища, 
включително чрез вариативността на родния език, нежеланието 
да се чете литература са временни и отразяват стресовите, дори 
шокови за съвременния човек делнични ситуации, е направен 
настоящият анализ. Неговата цел е да покаже езика в служба на 
закодирания в литературната творба смисъл. И то не езика на 
философа, метафизика, интертекстуалиста, читателя, дописващ 
смисли, а езика с неговите равнища – фонетично, морфологично, 
синтактично и лексикално. 

II. Романът „Хоро“ на Антон Страшимиров е произволно 
избран, за да онагледи тезата, че всеки текст съдържа дълбочин-
ни смисли, които могат да бъдат разпознати само ако читателят 
е запознат с особеностите на езика като система. Последващият 
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анализ ще разгледа всички равнища на откъс от романа – фоне-
тично, морфологично, синтактично и лексикално. 

Абсолютният финал на романа „Хоро“ от Антон Страши-
миров графично е отделен и на всички езикови равнища корес-
пондира с епизодите от романовата цялост и със заглавието. 

Хорото в българската митопоетична система е обреден 
танц, извършван в определени периоди от живота на общността, 
като най-често съпровожда ритуали на преход от състояние към 
друго, в които винаги се съдържа идеята за единство на живот 
и смърт. Хорото е гръцки танц (вж. грц. хορός), играе се обик-
новено в кръг, в музикално-песенен съпровод, с доминиране 
на определен ритъм. Хорото често е бурен, вихрен, екзалтиран, 
темпераментен, динамичен танц, чийто смисъл е пресъздава-
нето на нестатичност, екстатичност, дори лудост. Играещият 
хоро сякаш свързва световете на битие и небитие. Съществува 
и представата за самодивско хоро – хоро на смъртта, играно от 
жени, вечни невести, под съпровод на мъжки кавал, като мъжът 
обикновено е жертвата на това самодивско игрище. 

В края на романа „Хоро“ идеята за ритмичния танц е 
прокарана още чрез средствата на фонетиката. Устният прочит 
категорично доказва доминиране на някои звукове над други. 
Интересна е употребата на съгласни, като комбинацията на ня-
кои от тях с гласни звукове променя характера на асоциациите. 
Консонанти с най-голяма честота на употреба са: Р – 95 пъти, 
С и З – 100 пъти, Ж, Ш, Щ – 40 пъти, Х – 33 пъти. Оказва се, 
че именно тези четири типа съгласни градят скелета на този 
текстови отрязък. 

Думи като: страшно, раззинати, простреляни, черепи, 
грамада, трупове, кърви, миришеха, гарнизонът, прокурорът, 
проклятие, храчки, върху, родоотстъпници, пристъпиха, време-
на, корем, прегракнал, изрева, мърмореше, чорлава, трепереха, 
хоро буквално „подскачат“ в устата и асоциациите, които будят, 
са вибриране, треперене, търкаляне, грубост. 

Думите: страшно, раззинати, уста, отсечени, писъци, 
съсека, сопнаха се, с каскети, заигра, нозете, музиката, засвири, 
бесен, снажна, изшипя, съвзе се, стражар, откъсна, блъсна, 

скачаше; фразите: изтегли сабята си и разля стоманен глас, 
сме ги късали от себе си, свиха се стеклите се музиканти, 
земьо сладка, пропукай се създават впечатление за пронизване, 
посичане, съскане, писък, необратимост. 

Такова натрапчиво-осезаемо усещане идва и от думи като: 
жълтееше, жълти, жените, прииждаха, камшици, страшно, 
нощ, имаш, може, повеждай, пружина, Гнойнишки, пайдуш-
ката, шия, изшипя, изреченията: жа ги удоша, жа ги плюем. 
Отново асоциации за нажеженост, вибриране, бръмчене, екста-
тичност, подгряване. 

 На следващо място идват думи с преобладаващо Х: хоро, 
храчки, хващайте, с впечатление за хрущене, взрив, както и 
същият консонант в комбинация с гласните Е, А, И в думите 
пъхтеше, хей, миришеха, оградиха, почнаха, замряха, иху, иха, 
хи-хи, еха. Тази група думи и междуметия носят усещането за 
скръб без утеха и носят ефекта на оплакваческата песен. 

 Най-интересно е, че при абзацното членене на текста 
следва редуване на изреченски цялости, доминирани от един 
или друг от тези съгласни звукове. Така настроението върви по 
следния начин:

Ж, Ш  – шушнене, нажежаване
Р - трептене, вибриране
С, З - светкавично пронизване, отсичане
Р - треперене, вибриране
С, З - светкавичност, отсичане
Р - треперене, вибриране
Х /Ф/ - хрущене, взрив или приглушена песенност
Ш - шушнене, нажежаване
Р - треперене, вибриране
Х /а, е, и/ - оплаквачески ефект, песенност в края на 

текстовия отрязък
Така прочетен текстът се крепи на ритмоорганизиращата 

роля на вибрантът Р, преминаващ ту в отсечено, рязко, като 
скок, като писък светкавично звучене, ту в леко приглушаване 
и постепенно подгряване и отново ритъм до безутешната песен 
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на Х с ефект на ехо, на отшумяване. С други думи – алюзия за 
хорото и придружаващата го песен. 

Аргументация за такова прочитане на откъса чрез четири 
основни групи консонанти и предизвиканите от тях асоциации 
дава и начинът, по който лексикално е изразено хорото на Ка-
панката:

„скача, чупи ръце, блъска нозе и крещи“
Хорото не е вече само танц, то е борба с физическо усе-

щане заболка, ужас, хаос, нестабилност, агония, смърт. 
Морфологичните езикови средства изразяват същото. На 

пръв поглед впечатлява глаголната температура – 77 глагола 
срещу 47 съществителни, все конкретни, от които само 2 със 
значение на собствени; 17 прилагателни, ориентирани почти 
само в три посоки:

  Нощ – бяла, жълтееща
  Полковникът – мъничкият, дребничкият
Капанката – висока, чорлава, окървавена, разкрачена, 

като пияна, с окървавена шия, снажна
Освен споменатите тук три съществителни с голяма чес-

тота на употреба са още думите жени, камшик, хоро, трупове. 
Става ясно, че само два от образите са характеризирани 

различно – имат определения, противопоставящи ги на масата 
други персонажи. Това са полковникът Гнойнишки и Капанката. 
Само те имат собствени имена, само те са характеризирани с 
прилагателни, само техните действия са представени в минало 
свършено време срещу основното за текста минало несвърше-
но. При тези двама герои в диалозите се среща също сегашно 
и бъдеще време, както и повелително наклонение. 

Преобладаването на глаголите отново е с цел да се създа-
де впечатление за бясна динамика, хаос, неустойчивост. Само 
10 от приблизително 80-те глагола са за състояние – онемяха, 
сепнаха се, замряха – и тяхната семантика е на бездиханно 
спиране на времето, миг на осъзнаване, сепване, уплах, зами-
ране. Всички останали глаголи са за динамика. Любопитен е и 
техният подбор:

  

  Разигра сабята си
  Залюля се като пияна
  Разля тънък глас
  Заигра като пружина
  Заиграха камшиците
 Отново семантично могат да се разшифроват като танц, 

игра, нетрезвост, неустойчивост. 
От лексикологична гледна точка това е художествен текст, 

който цели моментно пресъздаване на народно-разговорна реч. 
Стилистично значима е употребата на диалектно-разговорни 
думи като: нозе, храчка, бесен в лице, земьо курво, мари, жа 
вм. ще. 

Предпочетените кратки, максимално опростени изрече-
ния, стегнати и изчистени, сведени предимно до главни части 
на изречението, обясняват липсата на тропи и фигури. Отказът 
от тях също е със стилистичен ефект. Въздействие се търси 
чрез почти фотографически поднесения факт. И все пак – три 
сравнения, две синекдохи, една хипербола и похватът на разко-
лебания смисъл по формулата „това е и не е това“: „Бялата нощ 
жълтееше, страшно жълти с раззинати уста се издаваха прос-
треляните черепи.“ В природата на сравнението е отнасянето на 
смисъла от едно към друго нещо и в случая това е доказателство, 
че нещо не е както трябва: Капанката не е като жена, а като 
тигрица, като пияна, „като че ли полудя“. Това кореспондира 
с традиционния образ на танцуващата хоро – не на себе си, не 
жена, а по-скоро медиатор между този свят и отвъдния. 

Отказът от назоваване личи в предпочитане на синек-
дохата за представяне на другите персонажи – „каскетите ги 
оградиха“, „сопнаха се главите с каскетите“. 

Стилистичният ефект на лексикално ниво идва повече от 
избора на стилово маркирани думи, от необичайното съчетаване 
на определяеми и определения е от изобилието на лексеми с 
игрово-песенна семантика. 

Наблюденията върху синтаксиса в посочения откъс от 
романа „Хоро“ показват, че от общо 60 изречения едва 17 са 
сложни, от които 4 са сложни съставни, 1 сложно смесено и 
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12 – сложни съчинени. Останалите 43 са прости, половината 
от тях едносъставни. . 

Предпочитането на прости изречения и на сложни съчи-
нени, които представляват струпване на прости кратки, както и 
преобладаването на едносъставни или максимално изчистени от 
второстепенни чести двусъставни изречения, идва от стремежа 
да се постигне максимална сгъстеност, стегнатост, динамика, 
насеченост на текста. Преобладаването на глаголните изречения 
(12) срещу именните (5) гарантира ритмичност при четене като 
промеждутъчната забавеност се постига с редки, но на място, 
сложни съставни изречения. Отново асоциация за танц, за не-
равноделен музикален ритъм, за хоро с вакханално, стремглаво, 
непрежалимо и стихийно буйство. 

Песенността се постига и чрез нетипичния за начало на 
изречение съчинителен присъединителен съюз И:

И кървите миришеха. 
И онемяха. 
И се разрасна грамадата. 
И заповяда. 
И мъничкият полковник разигра сабята си. 
И изшипя. 
Логичното обяснение е, че този съчинителен съюз осигу-

рява едно плавно преливане на мисълта, напомнящо народно-пе-
сенния фолклор, което е в интересна комбинация с обилието от 
елипси, многоточия и чести тирета за означаване на неравнодел-
ни паузи и прекъсвания на течащия поток от мисли и думи. 

Предложеният анализ не претендира за изчерпателност, 
но доказва тезата, че тази последна част от романа е всъщност 
сгъстен, концептуален вариант на цялото произведение, което 
с всички средства работи за идеята, че хорото е една метафора 
на смъртта. Авторовият замисъл е породен от братоубийствения 
конфликт през септември 1923 година и съзнателно или не е 
осъществен талантливо на всички езикови равнища. 

Възможността читателят да познае тези дълбоки внушения 
на текста идва само ако той е образован в класическия смисъл на 
езиково грамотен човек. Отказът от детайлно познаване на езика 

като система, на неговата вариативност и синонимия в глобален 
мащаб, всъщност е отказ от нашите изконни човешки сетива, 
които съвсем не се изчерпват с вкус и обоняние. Последните са 
нужни единствено на консуматорски устроено общество. 

БЕЛЕЖКИ
* Специалисти по история езика категорично доказват, че за 

разлика от английския или френския език, българският език послед-
ните 200 години е извървял сериозни крачки в своето развитие. Това 
е довело до невъзможността на днешния българин да чете в ориги-
нал произведения от 18 век, като „История славяноболгарская“ на 
Паисий Хилендарски, докато днешният французин спокойно чете 
„Изповедите“ на Русо. Още по-сериозно в подкрепа на тази теза 
говори статия от месец март 2010 г., според която изследователи 
от Института за български език при БАН са подготвили Речник на 
най-новите думи и значения в българския език. Чл.-кор. Емилия 
Пернишка, Д. Благоева, С. Колковска включват в речника 3500 
нови думи и 600-700 нови устойчиви словосъчетания, които са се 
появили в речта през последните 20 години – употребявани главно 
от политици и други публични личности и от медиите, съобщава 
в. „Дума“ (Duma.bg). 
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ЕСТЕТИКА НА НАСТРОЕНИЕТО 
В ТВОРЧЕСТВОТО НА ЙОРДАН ЙОВКОВ

Радослав РАДЕВ

Жизнерадостта на една култура, както и на един народ, се 
основава на мощните ритуални системи, чрез които се поддържа 
или възстановява доброто настроение на човека и на множество-
то. То е творящата сила, която е в основата на възпроизводството 
и на проясняване на духа в устрема му към Бога. Обратно – за-
гадъчното постоянно настроение, което още древните гърци са 
нарекли меланхолия, модерните европейци – сплин, руснаците 
хандра, а ние метафорично сме се определели като „заспали от 
дълбокия“, не позволява на човека инициативност, а го подтиква 
да преживява само собственото си бездействие. Родовата об-
редна практика, основаваща се на коледуването, на прошката, 
на именните дни, на сватбите, цели възстановяване на доброто 
настроение, защото в угнетение и омраза рожба не трябва да 
се прави. Войната и революциите са размяна на лоши настрое-
ния. Дори и тогава, когато един бунт се мисли като отвоюване 
на светлото бъдеще, следва много трудно пренастройване на 
участниците в него, които свикнали да разрушават, трябва да се 
учат да градят. Може би поради невъзможността от такъв преход 
революциите изяждат децата си. Съзнавайки това летописците 
на българското националноосвободително движение държат да 
отбележат, че Васил Левски е човек с добро настроение, защото 
той не просто иска да освободи народа си, а да го възкреси. „Тоя 
момък – пише Иван Вазов в „Немили-недраги“, – който пропо-
вядваше опасната мисъл за свобода, за борба, за смърт... имаше 
весел нрав! Той беше като Тотя войвода голям песнопоец... Това 
щастливо настроение беше нужно негли да крепи бодростта му 
сред всегдашната борба с апатията и подозрителността на роба“. 
Вероятно прозорливият Апостол е съзнавал, че превратностите 
в съдбата не позволяват на народа да има устойчива нагласа да 
вярва в нещо без да се разколебава. Нужен му е пример. Някои 

автори стигат до виждането, че бързата душевна промяна е 
характеристика на българина. „Присъща черта на славянина 
– пише Николай Райнов – е менливостта на настроението. С 
това се обяснява и разнообразният колорит на нашата народна 
орнаментика – някъде весел, другаде скръбен, сега студен, после 
топъл, ту бляскав, ту матов“. Единствено според него младостта 
е в състояние да поддържа веселата пъстрота на живота: „Но 
когато момата тъче шарена престилка или везе забрадка, поли 
или нагръдки, тя си спомня за цветята в своята градинка, за 
жълтата ивица на зрелите нивя, за зеленината на поляните, за 
черния бивол, за шарената крава, за червеното маково поле, за 
яркото божурище. Тия спомени подсъзнателно работят, когато 
момата определя колорита на тъканта или везмото“1. Може би 
затова и в разказите на Йордан Йовков няма щастливо настрое-
ние, ако не звънне веселието на жена. Писателят вярва в силата 
му при отделния човек и затова непрекъснато го откроява, но при 
тълпата настроението е най-често с негативен смисъл, защото 
е бързопроменящо се. За Йовков събирането на много хора на 
едно място не е с положителен знак, защото тяхната сила лесно 
обръща посоката си, особено когато трябва да се решават нрав-
ствени въпроси. Единствено, когато става дума за войниците 
и за войната, Йовков открива величието на събраната на едно 
човешка сила, защото става въпрос за смъртта. 

Според Йордан Йовков когато настроението се съдържа в 
творческата нагласа на писателя, тогава идва яснотата на онова, 
което стои като замисъл в съзнанието му. „Един момент, един 
разказ, едно впечатление, едно настроение способстват да се 
изясни и завърши една работа, която дотогава само смътно е 
носил“2. Настроението е ключа към загадката, то е пренарежда-
нето на изгубения смисъл и порядък и то така, че да стане лесно, 
онова, което е невъзможно. То е вид обсебване, така че човек 
да е в състояние да погледне отвъд логиката и причинно-след-
ствените връзки. По този начин настроението може да оправдае 
всякакво поведение на човека, дори и тогава, когато твори зло, 
тъй като се мисли отвъд вината. „Доброто настроение и разпо-
ложение – отбелязва Фридрих Ницше – са били поставени като 

Л
И

Т
Е
Р
А

Т
У
Р

О
З

Н
А

Н
И

Е



116 стр.  ИЗВОР ‘2011 АЛМАНАХ АЛМАНАХ ИЗВОР ‘2011 стр. 117

аргумент в блюдото на везните и са натежавали за сметка на 
благоразумието: понеже настроението е било тълкувано като 
божие въздействие, предсказващо успех, а чрез разумността се 
проявява като висше благоразумие. Можете да си представите 
последиците от подобен предразсъдък, когато умни и жадни за 
власт мъже са го използвали и все още го използват. „Създай 
си настроение!“ По този начин всички основания могат да бъ-
дат подменени и всички конграаргументи победени“3. Именно 
поради тази опасност настроението да позволи на човека да 
излезе отвъд доброто и злото, Йовков го търси не само като 
възстановяване на душевния порядък и светлина на разума, 
но и като нравствен ориентир за отношенията между хората. 
Доброто настроение е обсебване на човека от Бога, а лошото – 
от дявола. Още като малък Йовков, поради съзерцателната си 
природа, е могъл да разбере тази разлика. Той обичал да стои 
в работилницата на един куюмджия, защото се чувствал като 
в „лабораторията на някой алхимик“. „Струва ми се, че това 
бяха първите ми впечатления от творческа художествена рабо-
та, и аз не се насищах на тях. Понякога куюмджията биваше в 
настроение и не само ме търпеше да му вися на главата, но ме 
и заприказваше, а понякога ме прогонваше. Тогава ми ставаше 
много мъчно“4. Това усещане за златото и настроението се 
пренася по особен начин в творчеството му. Неговите герои се 
чувстват най-щастливи тогава, когато се освободят от златото, 
както Шибил и Рада, макар да нямат възможността да се насла-
дят на любовта си. Страшният хайдутин отваря очите си за кра-
сотата на планината едва след като изпраща цялото си греховно 
имане към Рада с обич за много здраве. Тогава идва ведрината 
на едно ново настроение, чрез което разбира, че светът е друг 
и планината не е капан за жертвите му, а усмивка, очакваща 
пробудената му душа. 

За Йор. Йовков е важно настроението да дойда не като 
изначална определеност на характера и душевността, а след 
преминали премеждия, за да бъде като някакво прозрение в 
живота на човека. Следването на едно настроение – добро или 
лошо, е неестествено, поради което е белег на лудост. Такива 

в разказа „Последна радост“ са Люцкан и дядо Слави. Макар 
и противоположни по настроение, те са еднакво безобидни. 
Люцкан: „Тоя кротък и простодушен човек можеше да има само 
едно настроение: някаква възторжена мечтателност, някакво 
тихо и самодоволно блаженство, за което сякаш нямаше никакви 
видими причини. Тая безгрижна и безобидна душа на птичка 
божия, която нито жъне, нито сее, а се задоволява само с хуба-
вото слънце и въздуха, който диша – беше определила и самата 
му професия“5. Люцкан не изменя на настроението си дори по 
време на война, а с неговото поведение е свързан един от уни-
калните случаи в прозата на Йовков, когато лошото настроение 
твори добро. При всеобщият глад, следствие на което „Редът 
другарството, най-простата човещина – всичко се удави и заличи 
в свирепата и груба проявя на инстинкта“ Митю Караколев не 
само признава правото на Люцкан да преживява потъпкването 
на цветето му, но търси и възмездие. Поведението му е обратно 
на състоянието. „Друг да беше на мястото на Караколева, би се 
смял с глас. Но ловецът познаваше добре Люцкана, при това 
беше изгладнял и страшно озлобен“6. Само милостта към лудия, 
който не напуска своя свят на „възторжена мечтателност“ може 
да създава такива абсурди на поведението. 

Обратно на Люцкан дядо Слави е винаги намусен. „Усмив-
ка не знаеше това строго и навъсено лице, челото му никога не 
се разведряваше от гъстите бръчки на мисъл и грижа“. Подобно 
повтарящо се състояние, съпроводено с характерни словесни 
изрази, става своеобразна памет за обществото, така че да се 
ползва лудия в качеството му на пророк, без той да е носител 
на някакво ясновидство. Думите на дядо Слави като израз на 
загриженост: „Жетва. Сто и двайсет хиляди жетвари съм ту-
рил на чифлика си. Сто и двайсет хиляди! Искат хляб, искат 
вода, искат пари. Огън гори на главата ми, ви казвам, огън!“ се 
трансформират от Рачо Самсара, за да означи чрез тях другата 
жетва – на човешки души по време на война. Повторителността 
на настроението при лудия се възприема като някакъв знак, да-
ден за поука на другите. Чрез Люцкан и дядо Слави писателят 
откроява две настроения, които не са продуктивни за човека в 
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тяхната повторяемост – „възторжена мечтателност“ и непре-
късната угриженост, но тъкмо абсолютизирането им при лудите 
помага на другите да осъзнаят ползата им без да се заразят от 
тях. Лудостта на едни определя нормалността при други. 

Настроението изразява човека отвъд неговия характер и 
воля. Тя е тайнствената сила, която не определя какви са хора-
та, а какво могат. След срещата си с Дойна Стефан от разказа 
„Кошута“ изпада в такова опиянение, сякаш на раменете му 
„израстваха крила, прескачаше долове, мяташе се от баир на 
баир и за една минута беше при воденицата“. За него остава 
необяснимо защо, когато е под въздействието на Димана върши 
зло и зло му се случа, а представи ли си Дойна – става добър 
и всичко край него е в светлина и хармония. Макар да съзнава 
тази разлика Стефан не може да направи избора. „Мислеше ту за 
Дойна, ту за Димана, ту крадеше от житото, ту го връщаше назад. 
Воденицата ту спираше, ту тръгваше и пред нея дъгата или се 
изгубваше, или се явяваше отново“. Настроението подтиква към 
действие, но тъй като не винаги е осъзнато, не може да определи 
постоянен тип отношения. Човек, който често мени настрое-
нието си, предизвиква подозрение у другите, а ако е властен и 
страх, тъй като другите не знаят какво се крие зад веселието му. 
Такива хора Йовков определя като „начасничави“7. С подобна 
нагласа е хаджи Драган от разказа „През чумавото“: „Сприхав 
и начасничев човек беше хаджият, понякога ще те посрещне 
тъй, че не знае къде да те тури, а понякога ще те нахока и ще 
те изпъди“. Тъкмо поради това никой не се държи свободно с 
него, защото не знае какво ще последва. 

Онова, което открива Йордан Йовков като житейска фи-
лософия у българина е пресиленото му настроение, свързано с 
прикриване на същинското състояние и чувства. Пред чуждите, 
ако му е до плач, ще се смее, обидно ли му е – ще се шегува. 
Цялостно тази идея Йовков е разгънал в разказа „През чумаво-
то“. Всички очакват най-лошото, но обръщат всичко напук на 
болестта, та дори хаджи Драган вдига сватба. „Развеселяваха 
се един други, играеха до премаляване. Но имаше нещо болно 
в това веселие. Пиеха вино, за да приспят грижите си, смееха 

се, за да прикрият страха си“. За писателя това поведение не е 
стоицизъм, нито е стремеж за оцеляване, а е проява на неустой-
чивост. Особено пагубно е то в неговия масов характер, защото 
тълпата не живее със случващото, а в очакването на противо-
положното. „И гледаха се плахо един друг и всеки мислеше, че 
някой знае нещо лошо и не го казва“. Липсва последователност, 
липсва вяра, липсва убеденост и доверие, но заблудата е пълна, 
тъй като българина се пресилва да е весел и радостен. Тъкмо 
така усеща настроението на селяните Токмакчията от разказа 
„Съд“. Героят с обида следи отношението към болния и напълно 
безпомощен Саафет молла. Насъбралите се вместо да изразят 
съчувствие, се развеселяват като си представят какви усилия е 
трябвало, за да го докарат да свидетелства. „Това се стори твър-
де забавно и сред множеството, което като всяка тълпа бързо 
менеше настроението си, се повдигна весела глъчка, пущаха 
шеги, смееха се“8. Токмакчията не се заблуждава от тези смехове. 
Той знае, че това са „зли и жестоки хора, които в лакомията си 
за земя... не жалят нито себе си, нито другите, не оставят дори 
един болен човек да умре спокойно.“ Условно има весело на-
строение, но то не е свързано с чиста радост или с устойчивост 
на духа – просто едно временно удовлетворение на тълпата, че 
е упражнила волята си. Тъкмо поради това в следващия момент 
тя може да бъде друга. Натрупаната памет за злото у българина 
не му позволява да изчиства съзнанието си и да се пренася сво-
бодно в щастливо състояние. Изразът „като всяка тълпа бързо 
менеше настроението си“ е като словесна формула при Йовков, 
която той използва, за да означи непостоянството на тълпата. В 
„Индже“ селяните от страх минават в смях, жените след уплаха 
започват да кълнат, но всичко това с подразбиращия се израз: 
„когато са събрани много хора, настроението лесно се мени“. 
В такъв момент не могат да се откроят същинските стойности, 
защото тълпата изразява в кратко време противоположни виж-
дания. Жените и мъжете сменят нагласата си към красивата 
Албена от възторг към пълно отрицание, без авторът да налага 
кои са съществените и незначителните мотиви за смяна на 
настроението им. Мисълта „Грешна беше тая жена, но хубава“ 
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ясно означава от какво ще се определя отношението на тълпа-
та – от красотата („от нея полъхна магия, която укротяваше и 
обвързваше“) до осъзнаването на греха ѝ („Кучката, развали 
още една къща!“). Йордан Йовков открива, че пагубната сила 
на настроението е в освобождаването на човека от мисълта, че 
като е постъпвал по един начин, не бива да постъпва по друг, 
защото би следвало да има отговорност за деянията си. Различ-
ните настроения заличават чувството за вина – чрез него във 
всеки един момент човек се чувства истински, независимо от 
това, че е бил подтикван към противоположни действия, както 
дядо Власю. Най-безнаказано човек се чувства, когато е сред 
тълпата. Именно поради това Йордан Йовков не вярва на мно-
жеството, защото то не е в състояние да утвърждава истината, 
а пък е убедено в правотата си. 

Пораждането на настроения и открояването на човека 
чрез тях освобождава Йовков от необходимостта да търси при-
чинно-следствената връзка между яленията. Същевременно му 
позволява по-лесно и по-убедително да въвежда нравствената 
мяра, на която той особено държи, макар да съзнава, че тя го 
и ограничава. По повод на ветиринарния доктор от комедията 
„Милионер“, чиято измама остава скрита, писателят споделя: 
„Ама защо е необходимо това „спасяване“, изкарай го вагабон-
тин – голяма работа! Ама аз реших да спася морала и да утеша 
родителите“9. Настроението в много голяма степен подпомага 
това спасяване, особено когато е породено от хубостта (Шаки-
ре от „Песента на колелетата“) и от чистата съзерцателност на 
мечтаещия човек (Палазов от „Частният учител“). Така Йовков 
намира аргументите за доброто настроение на българина, в което 
има веселост, но и една блага тъга. Представям си го подобно 
милващата ръка на г-жа Елиза Шмид, върху която капва сълза 
от премрежените очи на Палазов – плач, който е забравил стра-
данието, защото е познал милостта. 
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ПЪТЯТ КЪМ ЛЮБОВТА В ЛИРИКАТА 
НА АТАНАС ДАЛЧЕВ

Камен РИКЕВ

Сред българските гимназисти и техните преподаватели 
съществува едно особено популярно мнение, че поезията на 
Атанас Далчев изразявала самотата, безсилието и умората на 
човека от жестокия материален свят. Затова Далчев отхвър-
лял красивите символистични образи и се превърнал едва ли не 
в най-яркия диаболист в родната лирика. Разбира се, такива 
твърдения са повече от половинчати. Те пропускат да отго-
ворят на въпроса „Какво става след като лирическият герой 
на Далчев установи безсмислието на настоящата реалност?“. 
Песимистична ли е Далчевата поезия и какви изходи предлага 
тя на човека от монотонното му съществуване – на тези 
проблеми е посветена настоящата малка статия. 

Творчеството на Атанас Далчев се създава в продължение 
на близо половин век. Въпреки неголемия брой стихосбирки 
и отделни лирически текстове, солунянинът остава в родната 
литература като един от най-самобитните ѝ творци. Добил 
признание като уникален поет още с дебютната си стихосбирка 
„Прозорец“ (1926), Далчев изглежда странно „самотен“ в наци-
оналния литературен развой – той не се причислява към никоя 
модна естетическа школа или платформа, не внася от чужбина 
готови формули за творчество, нито оставя преки следовници 
и подражатели. Полиглот и ерудит, нито в живота, нито в твор-
ческата си биография поетът не въздига идеята за бунта или 
за утопичен свят на свобода и равноправие. В междувоенното 
двадесетилетие и в годините след Втората световна война авто-
рът последователно страни от всякакви площадни ангажименти, 
показност или бурни признания. 

Лириката на Атанас Далчев изгражда света на вечния 
самотник, който за разлика от символистите или пролетарски-

те поети се отказва да търси идеала в отвъдната реалност или 
в хармоничното бъдеще на народите. Индивидът е обграден 
от самота, от хладния свят на вещите, където споделимостта, 
любовта, чувството за собствено съществуване отстъпват пред 
безумието на потискащата материална реалност. Въпреки това 
героят на Далчев не остава заложник на собствената си изолация 
от другите, нито търси обединение с разбунтуваните тълпи, а 
чрез съзерцание на непосредствено заобикалящото го достига до 
прозрението за „малките чудеса“ на живота, за усилието, което 
човек винаги трябва да полага, за да постигне пълноценност в 
битието. Така сред модерния ужас на цивилизацията и отчуж-
дението лирическият субект преоткрива топлината, обратния 
път към ближния, любовта към себе си, околните и света, без 
която съществуването се лишава от основания. 

Дебютната сбирка на Далчев съдържа стихотворения, 
писани от 19–22 годишен младеж. Лирическата книга пора-
зява с мъдрия поглед към света, с необикновената зрялост на 
прозренията на субекта. В същото време „Прозорец“ се полага 
в контекста на българската литература от 20-те години на ХХ 
век, когато естетиката на символизма престава да бъде модерна 
и решително отстъпва пред авангардните течения в изкуство-
то. Далчевите творби не разгръщат авангардни техники, но 
с новаторските си образи и композиция се противопоставят 
срещу символистичните отвъдни видения, блянове и легенди 
за разблудни царкини. Именно затова поетът, участник в кръга 
„Стрелец“ (1926–1927), често е определян като антисимволист и 
постсимволист в българската литература. Вместо „знойна плът и 
призрак лек“ той налага мъртвешките ръце от „Болница“, вместо 
съвършените „две хубави очи“ – монотонните грижи на старите 
моми от едноименното стихотворение, вместо въображаемата 
„ледена стена“ – прозореца, вратите, хижите, стаята. Затова и 
в творбата „Прозорец“ „вълшебната птица“, „сребърният път“ 
и „посребрената бяла гора“ „се разтапят“ и на тяхно място 
изникват „къщята“ и „познатият път“. Своето оттласкване от 
символизма Далчев осъществява не само на образно, но и на 
езиково равнище – в „Болница“ красотата и „музикалността“ 
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на поезията са категорично отхвърлени чрез словосъчетанията 
„петна от мухи“ и „бразди от прахът и дъждът“, а в „Прозорец“ 
чудното видение за „мойто братче и мойта сестра“ се пародира 
от силно непоетичната констатация „нитò има ветър“. 

„Разчиствайки сметките“ със символизма на езиково, 
образно и философско равнище, в стихосбирката „Прозорец“ 
Далчев откроява болезнената самотност на съвременния чо-
век както в ежедневието, така и в измеренията на духовното 
съществуване. Битието е превърнато в мъртвило, то е лишено 
от смисъл поради разминаването на хората, поради липсата на 
съпричастност. Вместо жизненост, вместо очакваната духовност 
по човешките лица, се откроява жестокият диктат на вещите, 
на материята, олицетворяваща пълната противоположност на 
смисленото съществуване. Затова в пространството от „Болни-
ца“ отеква единствено „звънът на големия стенен часовник“, 
отброяващ миговете до неизбежната смърт. По такъв начин 
целият живот се осмисля като предсмъртен миг – агония, в 
която личността е в състояние единствено да съзерцава заоби-
калящите я предмети. Така в основни символи и топоси при 
Далчев се превръщат стаята, вратите, прозорците, прашните 
портрети, ограничените пространства, пораждащи усещане за 
вътрешна болка, баналност, скука. Тези внушения проличават 
ярко в стихотворенията „Болница“, „Старите моми“, „Коли“, 
„Вратите“, „Прозорец“, „Път“, „Стаята“ и др. 

Най-ярък израз на терзанията на лирическия човек за 
изтичащите празни дни дава стихотворението „Повест“. В него 
Азът се стреми да разкаже повестта на своя живот, да изгради 
своя биография, сякаш за да увери сам себе си, че е същест-
вувал. Оказва се, че тези пориви са невъзможни – затвореното 
пространство на къщата трупа единствено прах, в него лъче-
зарното слънце е заменено с махалото на часовника („слънце от 
метал“). Безбрежната самотност на индивида обезсмисля всички 
житейски събития – няма никакво значение дали „стопанинът 
замина за Америка“ или „не е заминавал никъде“. Така се стига 
до зловещото прозрение, че „аз не съм живеел никога“, самото 
съществуване се оказва „зла измислица“. В тази поанта се съ-

държа безумието на битието – в земните си дни човекът трупа 
единствено вещи: часовник, къща, портрети, но те не могат да 
заместят любовта („ни една любов“) или да осмислят появата 
на човека на този свят („без ни едно събитие“). Съзнанието, 
че животът съществува, но не може да бъде усетен, измъчва 
личността до последните ѝ дни. 

Отчаянието от изтичащия празен живот в лириката на 
Далчев довежда до омерзение, до спонтанен гневен протест в 
част от стиховете му. Именно тези послания съдържат диабо-
лични мотиви и очертават предела на човешкото безсилие пред 
самотата на битието. В „Къщата“ всичко подлежи на разпад: 
„дъждът гризе мазилката“, „по сивите стени избива влага“, а 
в ролята на наемодател влиза самият дявол. За сметка на това 
наемателят се оказва черната сянка на „мъртвия, когото преди 
девет дни заровиха“ – сякаш човекът вечно умира, но и остава 
във вечния плен на къщата (вещния свят). Силен диаболисти-
чен жест съдържа и стихотворението „Дяволско“, където Азът 
осъзнава, че е само „една ненужна жалка мърша“, но светът не 
свършва с него и смъртта му. Затова героят достига до предел-
ното отрицание на битието:

Не искам състрадание от хората!
Аз имам всичко: моя е смъртта. 
И аз ще се изплезя на света, 
обесен върху черния прозорец. 
Лириката на Атанас Далчев обаче не представлява мани-

фест на самотата, изолацията и отчаянието. Напротив – мрачните 
мотиви при него отразяват първоначалната пустота на всемира, 
на материята, на вътрешния и външния живот на личността, но 
те биват надмогвани от изстраданото прозрение за тайната на 
съществуването. Именно от индивидуалните усилия, от волята 
на индивида зависи дали ще остане „изплезен“ срещу света 
или ще осъзнае условието за пълноценно битие. В реалността, 
лишена от душевни връзки, Азът не губи съзнанието за своята 
човечност. Ето защо той започва да търси белези на човешкото 
присъствие там, където те са изчезнали – сред материята и 
привидно безмълвните вещи. Поетиката на Далчев по принцип 
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си служи с модела на отрицанието: до живота се достига чрез 
темата за смъртта, до виталността – чрез потискащото мъртви-
ло на материята, до общността – чрез усещането за безизходна 
самотност. Така по пътя на съзерцанието на предметите героят 
достига до утвърждаване на живота, до желанието да се слее 
повторно с него, след като е осмислил условието да се наречеш 
„човек“. 

Още в „Дяволско“ субектът разбира, че „този весел свят 
със мене и със мойта смърт не свършва“. Залогът да се изпита 
пълноценност вече се открива в стихотворението „Балконът“ 
от втората сбирка на Далчев („Стихотворения“, 1928). В него 
стопаните на къщата са зазидали ненужния балкон, но сами се 
оказват парадоксално зазидани от околния свят. Така индивидът 
сам се лишава от скритите чудеса на живота, от малките радости 
на ежедневието. Съграденият от човеците балкон, който сякаш 
се противопоставя рязко на живата природа, е еднакво важен 
за птичките, които пият вода от вазите му, и за скитниците, на-
миращи подслон под него. Така балконът от непотребна вещ се 
превръща в център на света, в мост между хората и природата, 
между духа и материята. Самолишилият се от радостите на света 
обаче не може да усети възстановената връзка с битието:

Стопаните дори не подозират, 
че къщата им имала балкон. 
Същите прозрения се налагат и в „Огледало“, където ин-

дивидът очаква с години чудото на живота, без да съзнава, че то 
„дохожда всеки час“. Хамалинът сякаш е вечно осъден да носи 
на гърба си огледалото и никога да не се огледа в него. Самата 
вещ, на която човекът е обърнал гръб, отразява пъстротата и 
динамиката на битието. Самообричащ се на самота, човекът 
забравя, че „носи той в ръцете си човешки цял един нов и дивен 
свят“. 

Пропускащ да възроди сам себе си, индивидът продължава 
монотонното си съществуване. Връхлитащият го от това ужас 
понякога го кара да търси ближния си там, където той отсъства. 
Именно това са посланията на стихотворението „Книгите“, в 
което Азът се стреми да надмогне самотата чрез натрупаната 

чужда мъдрост. Но книжното познание остава чуждо и поради 
това неистинско, то не носи топлината на любовта:

Години да четеш за чуждия
живот на някой чужд, 
а твоят, никому ненужен, 
да мине глух и пуст. 
Затова и субектът осъзнава, че заради книгите е изгубил 

„живота и света“. 
Търсенето на тайната на битието при Далчев се постига 

и чрез отчетливи философски мотиви. В подобни текстове теж-
ките теории, изкуствените термини за назоваване на загадката 
„човек“ се оказват безсилни пред истината на живота. Затова в 
„Метафизически сонет“ и „метафизическите“ разсъждения са 
върнати към плътта, и душата е наречена с ирония „монада без 
прозорци“. За сметка на отвлечените философски понятия се 
налага простият закон, че в земното съществуване душата не 
може да се разглежда независимо от тялото, че духът остава не-
изменно обвързан с плътта и именно в това се състои неповтори-
мостта на човешкото: „душа, ти свойта мощ и своето богатство 
/ на него, тленното, уви, дължиш все пак“. Затова вместо ропот 
срещу Бога текстът изисква хармония между душата и тялото: 
„ти властвуваш в света чрез тези сетива“. До същите идеи, но 
изказани в легендарна форма, достига и Елин Пелин в цикъла 
разкази „Под манастирската лоза“. 

Стихотворението „Камък“ доразвива философските про-
зрения на Далчев. Там чрез съзерцание на материята (камъка 
като еманация на бездушния свят) Азът достига до истините на 
духа, за да заключи сентенциозно:

Вечно и светò е само мъртвото, 
живото живее в грях. 
В тази парадоксална идея се съдържа философската ос-

нова на цялата Далчева лирика. В своя устрем към чистотата 
и духовността, към Бога човекът непрестанно греши, изпитва 
съмнения, чувства се непълноценен. Точно това усещане обаче 
е най-могъщото доказателство, че човек наистина съществува. 
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В противен случай той би се превърнал в камък – привидно 
„вечен и свят“, но бездушен, „мъртъв“. 

При Далчев чрез студенината на вещите се достига до 
топлината на живота, чрез мъртвилото на камъка – до висини-
те на духа. Затова и в стихотворението „Ангелът на Шартър“ 
героят не застива в захлас пред изкусната скулптура на покрива 
на средновековната катедрала, а напротив – отвъд безжизнената 
фигура той съзира истинския божествен вестител, благославящ 
пъстрия свят. 

Въпреки преоткритата виталност, която носи погледът над 
материята, субектът в лириката на Атанас Далчев не е наивен 
мечтател, възхваляващ единството на масите. Той съзнава, че 
съвременното човечество остава в плен на злобата и егоизма, че 
човекът винаги страда в земните си дни. В „Човек бе сътворен 
от кал“ библейската истина за материалната същност на човека 
се обвързва с идеята за неизкоренимото зло в битието. В такъв 
свят наивникът може лесно да изгуби ценностите си: „За малко 
щях да умра от доброта“. Прозрението „Тежкò на мекия!“ озна-
чава, че в реалността от „желязо“ индивидът вечно ще изпитва 
несправедливост, ще бъде беззащитен, поради което „усърдно 
учи на зло беззлобното сърце“. 

Мотивите за бездушното съвремие карат Далчевия лири-
чески човек да се въоръжи с търпение, но и с негодувание срещу 
жестокостта, която човекът сам е възприел. В отделни текстове 
на поета тези мотиви добиват социална окраска – солидарност 
със страдащото човечество, с бедните и онеправданите от жи-
вота. Такива послания носят стихотворенията „Хижи“, където 
за хората „е безпределна радост понякога да бъдат сити“, а „за 
щастлив се смята само студеният и блед мъртвец“, и „Работ-
никът“, където светостта на скромния човек се загатва не чрез 
възвишени метафори, а от баналния домакински реквизит – 
„запалената лампа като нимба“, сияеща над главата му. 

Най-ярка солидарност с бедните, отрудените, лишените 
от перспектива Далчев изразява в стихотворението „Носачи 
на реклама“, вдъхновено от видяното по парижките улици. 
Там гладният носи на гърба си „меню на някой ресторан“. Па-

радоксът в текста се подсилва от гневния укор срещу цялото 
човечество, превърнало се в безгласен свидетел на жестоката 
социална нищета:

Човечество, спри да въздишаш, 
скрий лицемерните сълзи!
Човек не ни е брат, а зид
на който се лепят афиши. 
Финалното двустишие съдържа най-яркия протест срещу 

дехуманизацията на битието. Личността не само е лишена от 
съпричастие и от насъщния хляб, но човек за човека се превръща 
във вещ – минувачите виждат в носача на реклама единствено 
„менюто“, а не гладния, „зид за афиши“, а не свой „брат“. 

Болката от човешкото унижение и самоунижение, волята 
да се търси изход от безумното настояще, преоткритите „малки 
чудеса на света“ водят Далчевия лирически субект до състра-
данието, милостта, до пълната любов. Най-силна апология на 
скритите радости на ежедневието представлява стихотворението 
„Задните дворове“. В него въшният блясък и подредеността на 
живота се отхвърлят категорично в името на непосредствения 
духовен контакт. Затова героят споделя: „Строгите фасади не 
обичам: те са лицемерни и сурови“, след което открива „чудото 
на задните дворове!“. Вместо героически жестове, призиви за 
бунт и саможертва (традиционни знаци на достойното поведение 
в българската литература), вместо естетизация Азът се потапя 
в привидната баналност на делника, за да съзре отвъд нея не-
престанния кипеж на битието, истинското щастие – „празника“ 
на „тези грижи малки“. Така дори простряното бельо, прашните 
тупалки за килими се превръщат в знаци, изпълващи със смисъл 
ежедневната „безсмисленост щастлива“. 

Като огледално отражение на „Задните дворове“ може да 
се интерпретира стихотворението „Поет“. В него Азът комен-
тира не радостната суета на квартала, а обратно – обитателите 
му подозират поета, че е изпратен при тях с шпионска мисия: „с 
поглед зъл през рамо го следят“, а „младата вдовица от етажа“ 
„предполага, а и знае даже, че е пратен той да я следи“. Въпреки 
че е възприет като неканен гост, невписващ се в залисията и 
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дребнавостите на квартала, крайният резултат все така иронично 
утвърждава жизнеността и добротата: „Откогато той дойде в 
квартала, / съвестите вече тук не спят“. 

За човека, живеещ със собствените си терзания, тайнство-
то на живота остава непостижимо. Натрупал сухо познание, 
куха мъдрост, той трупа и „праха на библиотеките“, илюзията за 
живота. Съзнанието, че сам не е съществувал истински, го кара 
да отправи молитва в името на любовта – така в стихотворението 
„Молитва“ блаженството на битието, усещането за пълноцен-
ност е видяно в свещената простота на живота: „Изведи ме вън 
от всяка сложност“. Близостта със случайно срещнатия просяк, 
възвърнатата детска невинност стават постижими единствено 
чрез пълната душевна чистота, чрез възстановения контакт с 
ближния, чрез беззлобното разговаряне „с простите на прост 
неук език“. Така върховното прозрение на Аза, неговото откри-
тие за вечната истина на всемира парадоксално го връща към 
обикновеността:

Научи ме, Господи велик, 
да живея като всички хора. 
Възстановената хармония между индивида и околните 

довежда и до милостта, до идеята за прошката към вечно за-
дъханите, залисаните в грижи околни. В „Грешният квартал“ 
например срещу отблъскващата баналност и грозота на делника 
застава молитвата в името на изначалната човешка невинност. 
Въпреки съзнанието, че кварталът заслужава „от небето огън 
и жупел“, Бог е призован да пощади обитателите му заради 
детската „душица бяла“. 

Особено място сред Далчевата лирика заема стихотво-
рението „Към родината“, писано през 1965 г. и синтезиращо 
особеностите на неговата поетика и художествени послания. 
Чрез тематиката и изказа си текстът категорично се отказва от 
типичния патриотичен патос в националната литература, от 
традициите на бунтовната или Вазовата възвеличаваща нагласа. 
Още първата строфа констатира с привидна баналност очевид-
ните факти: „Не съм те никога избирал на земята“, „Родих се 
просто в теб на юнски ден във зноя“, „Аз те обичам не защото си 

богата, / а само за това, че си родина моя“. От сухите, бездушни 
твърдения творбата се оттласква, като припомня не славното 
минало или прекрасната родна природа, а чрез извеждането на 
един от върховете на българския трагизъм: „ослепените бойци 
на Самуила“. Оказва се, че любовта произтича не от историче-
ските достойнства на отечеството, а от личното безсилие („че 
съм безсилен да забравя“) и от състраданието („страданието 
мен по-силно с теб ме свързва“). Така солидарността в мъките, 
в позора за пореден път се превръща в най-висше основание 
за духовна връзка, в неоспоримо доказателство за човечността 
на Далчевия лирически субект. Именно милостта обединява 
съдбите, единствено тя е способна да сплете отделната личност, 
колектива и земята в неделима цялост. 

Наред с изключителната си лирика, Атанас Далчев оста-
вя на българската литература и сборника „Фрагменти“ (1967) 
– кратки мисли и афоризми, съставяни от автора през целия 
му творчески път. Скромната по обем книга обхваща парадок-
сални разсъждения, искрени прозрения за човека, историята, 
изкуството и се превръща в безценен, широко цитиран текст в 
съвременното родно културно пространство. 

С цялото си наследство на поет и изтъкнат преводач от 
няколко европейски езика, с половинвековното си присъствие 
в българския литературен развой Атанас Далчев остава сред 
големите самотници в националната култура. Вярата, че човекът 
може да надмогне безличността на ежедневието и суетата на 
модните артистични салони, съхранява човечността, усещането 
за пълноценно съществуване сред безумието на цивилизацията. 
Сред властващата материалност на битието личността според 
Далчев е изправена пред три избора – да се отдаде на механич-
ното господство на вещите, да „се изплези на света“ или да се 
бори за собствената си душа, непрестанно търсейки „малките 
чудеса“ на делника. 
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„ИВАН ВАЗОВ. САТИРИК – КОМИК – ХУМОРИСТ“

Живодар ДУШКОВ

Точно така е озаглавено едно непубликувано изследва-
не, независимо че е написано преди повече от 5 десетилетия. 
Негов автор е Тодор Хр. Дашков – филолог по образование, 
дългогодишен учител по литература и директор на Русенската 
мъжка гимназия „Княз Борис“ (днес СОУ „Христо Ботев“-Ру-
се), областен училищен инспектор, известен през 20-те – 40-те 
години на ХХ век не само в Русе културтрегер1. Ръкописът не 
е единствената творба на русенеца. Дори е необходимо в след-
ващите изречения да удвоя съюза „нито“. Първото „нито“ е 
заради факта, че „Иван Вазов. Сатирик – комик – хуморист“ не 
е единствената по-обемна творба на Дашков, защото преди нея 
той вече има издадени три сборника, на които едновременно е 
и (съ)редактор2, автор е на книга с разкази3 и на две пиеси4. От-
печатал е и множество художествени и публицистични творби, 
пръснати в столични и провинциални медии5. Второто „нито“ 
пък е във връзка с това, че Дашков е оставил и други ръкописи6, 
т. е. монографията нито е случайно запазен ръкопис, нито пък е 
произведение, което единствено останало необнародвано. На-
против, стотици са страниците, излезли изпод Тодор-Дашковото 
перо, които чакат търпеливо своето време, за да бъдат публи-
кувани и да спомогнат за очертаването на една крупна фигура, 
каквато безспорно е Тодор Хр. Дашков, останала (за най-голямо 
съжаление) непозната на съвременния българин7. 

С настоящото представяне на монографията на Тодор 
Дашков „Иван Вазов. Сатирик – комик – хуморист“ си поста-
вям няколко цели. 1.) Да обърна още веднъж вниманието върху 
Тодор Дашков, чиято 120-годишнина беше през есента на 2010 
г. и мина незабелязано, а през 2011-а се изпълват 45 години от 
смъртта му; 2.) Да презентирам съдържанието на монографич-
ното проучване и на базата на допълнителна съпоставка да оч-
ертая творческия процес на изследователя Дашков; 3.) Да оценя 

доколко той е бил прав, поставяйки на труда си подзаглавието 
„Принос към изучаване на Вазовото творчество“; 4.) Да алар-
мирам за пореден път, че ценни ръкописи стоят неотпечатани 
в различни фондохранилища и по такъв начин ни лишават от 
възможността да получим по-реална представа за културните 
процеси в един определен период. (Тук умишлено не акценту-
вам „в Русе“, понеже в случая темата, засягаща творчеството 
на Иван Вазов, има национални измерения). 

Има още една причина за написването на настоящата ста-
тия: своя литературен прощъпалник Тодор Хр. Дашков прави 
през 1911 г. в сп. „Гражданка“ (Бургас), така че точно тази година 
се навършва вековен юбилей от неговия творчески дебют – още 
един повод да отбележим присъствието на Тодор Хр. Дашков в 
културния живот на Русе. 

* * *
Монографията „Иван Вазов. Сатирик – комик – хумо-

рист“ е в размер на 335 машинописни страници. Разбира се, 
този количествен показател е условно верен. Причината за тази 
категоричност е следната: до нас са достигнали два екземпляра 
на изследването, машинопис, подвързани в папки. Върху кори-
цата на едната е написано „Белова“8, но е много вероятно тя да 
не е първият екземпляр, тъй като си личи ползваното индиго. 
Ако това е вярно, значи оригиналът (първият екземпляр) е бил 
предоставен от автора другиму, т. е. напълно е възможно да е 
съхранен в друг архив. Листите, ползвани при този екземпляр, 
са изписани само от едната страна. 

Върху втората папка е написано „Чернова“9. В случая 
по-интересна е именно тя. Да допуснем, че в нея е съхранено 
третото копие от машинописа. Номерацията на последната му 
страница е същата, както е при папката „Белова“. Авторът е 
ползвал вторично листи, т. е. печатал е върху гърба на други 
свои произведения. От тази гледна точка екземплярът също е 
интересен. По полетата на лицевата страна има множество бе-
лежки (приписки), а между листовете са вмъкнати повече или 
по-малко като обем добавки. Всичко това довежда до извода, 
че работата по текста е продължила и след фиксираната върху 
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последната страница крайна дата – 1959 година, а това, от една 
страна, разкрива колко взискателен е бил към текста си авто-
рът, а от друга, дава възможност (макар и „от разстояние“) да 
надникнем в творческата му лаборатория. . 

Страниците от стари ръкописи, които Дашков е използ-
вал, са преди всичко от пиесата му „Ново поколение“ (също 
неотпечатана!). На гърба на с. 277 е посочена датата 14 януари 
1954 г., отнасяща се до завършването на драматичния текст, от 
което следва, че вторичното използване на листа е след тази 
дата. „Русе 1953/1959“ е написано на лицето на машинописна 
страница 335 и това е индекс, че работата по монографията е 
продължила няколко години. 

Естествено било забелязаните машинописни грешки впо-
следствие да бъдат изправени. По-важни за мен са множеството 
приписки по страниците, сочещи и продължилата след 1959 
година работа по ръкописа, и желанието на Дашков да доуточни 
и да доаргументира някои от своите твърдения. Тук ще посоча 
страниците, по които приписките са повече от един ред: 6, 10, 
17, 20, 25, 27, 30-32, 34, 36, 37-43, 47-53, 62-64, 70-73, 75, 77, 79, 
81, 93, 96, 98, 100, 102-104, 106, 108, 109, 113, 114, 116, 118, 119, 
121, 128, 130, 134, 160, 161. Явно количеството е внушително и 
потвърждава застъпената от мен теза за условността на числото 
335, отнасящо се до количествения показател на монографи-
ята. Към същото умозаключение ме насочват и вмъкнатите 
отделни листчета (в повечето случаи те са в размер на половин 
машинописна страница), на цели страници или на изрезки от 
вестници, чиято наличност свързвам с почувстваната от Тодор 
Дашков необходимост да послужат за по-късно поправяне/
разширяване на ръкописа. Подобни добавки намирам към стра-
ниците, номерирани с 6, 7, 14, 21, 24, 25, 30, 36, 38, 41, 64, 68, 
76, 97, 104, 123, 128, 131, 144, 148, 149, 157, 158, 160, 173, 183, 
200, 203, 232, 245, 267, 331. Сред всички тях бих отделил обаче 
трите ръкописни листчета към с. 57 и множеството добавки от 
по половин страница машинопис към с. 151. 

Нека обърнем внимание и на онези изрезки или маши-
нописни преписи на статии в папка „Чернова“: Пенчо Пенев 

„Пенчо Славейков за театъра“ (от „Родно изкуство“, I, 1941), 
Пенчо Данчев „Пенчо Славейков. 50 години от смъртта му“ (от 
в. „Работническо дело“, 10 юни 1962), Христо К. Радев „Безпо-
щаден изобличител. По случай 90 години от рождението на А. 
Страшимиров“, Ана Карима „Чудесата на Евгения Марс“ (към 
с. 151), М. Николова „Светъл образ на нашето възраждане“ 
(публикация за Григор Пърличев, „Дунавска правда“ № 25, 30 
януари 1965) (към с. 160 от ръкописа) и др. 

Какво следва от това? 1. Едно по-голямо разширяване 
от формулираната тема за Вазов, като се търси съпоставка и с 
други творци и 2. Включени са публикации след 1959 година, 
която трябвало да е крайна за ръкописа. И понеже последната 
статия, обект на вниманието на Дашков, е от началото на 1965 
г., а той умира през юни следващата година, излиза, че върху 
изследването си е работил почти до края на живота си. 

Интересна е предложената от автора структура. Тя е об-
емна и затова ще посоча само нейните „опорни точки“, като в 
отделни случаи ще прибягна до подробности. Искам да отбе-
лежа, че е запазен отчасти и по-ранен вариант на изследването, 
включително и страници със съдържанието му, така че може 
да се направи сравнение между първоначалните намерения на 
автора и по-сетнешната реализация на проекта. 

В увода той проследява следните въпроси: наследствени 
черти и семейна среда; училищна среда и образование; исто-
рически момент; характер и светоглед; обществени схващания; 
отношение към войните; епоха и творчество. Разбира се, точно 
тук е и теоретичното обосноваване на категорийните понятия 
сатира – комедия – хумор. 

Основната част в изследването е „Вазов-сатирикът“. 
Дашков е формулирал 13 проблема (параграфа): „В защита 
на род и Родина“, „На лична основа“, „Литературни нрави“, 
„Светски условия“, „Политико-обществен живот“, „Шан-
тажен печат“, „Полицейски жестокости и правораздаване“, 
„Труд и службогонство“, „Религия и социализъм“, „Семейна 
разпуснатост“, „Лекарски морал“, „Езиковедски въпроси“, 
„На разни теми“. Изследването завършва с две обобщения: 
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„Особености на Вазовата сатира“ и „Историко-литератр-
ното значение на Вазовата сатира“. 

Бих искал да посоча до какво детайлизиране достига 
Тодор Дашков. Например, когато разглежда въпроса „Епоха и 
творчество“, той включва следните „опорни пунктове“: „Сви-
щов-Русе-Берковица“; „Пловдивски период“, „Време на Стефан 
Стамболов“, „След Ст. Стамболов“ и „Период на войни“. В 
„Шантажен печат“ пък се спира на проблемите: „Схващане 
за журналистиката“; „Враждебни вестници“; характеризира 
журналиста Захари Стоянов; опира се на творби като „Пусто-
димски“, „Марат“, „Донос“. Описвайки литературните нрави, 
той е намерил за целесъобразно да акцентува върху следното: 
„Нова вълна и отрицание през 90-те години“; „Мисъл“ и „Ново 
време“; „Д. Полянов“; „Вазов и страшимировци“; „марксическа 
критика“... 

Само като илюстрация за всеобхватността на изследването 
ще бъде изреждането на Вазови творби, които Тодор Дашков е 
имал предвид при разработването на параграфа „Политико-об-
ществен живот“ – „Ямби“, „Пустота“, „Кипеж“, „Линее нащо 
поколение“, „О, родино моя!“, Сред смътний шум“, „Гостите“, 
„Грозен вик“, „Борецу“, „Не се отчайвай“, „Настоящий граждан-
ски химн“, „Кое най-много любим“, „Привичка имам“, „Всичко 
пада“, „Не мислете за тях“, „Забравените“, „Зимна песен“, „Сто-
летник“, „Прогресист“, „Истинският прогресист“, „Патриоти“, 
„Хайдути“, „Паякът“, „В камарата“, „Бюджетът“, „Смущение 
на службите“, „Сурваквание“, „Ситнеж“, „Практический чело-
век“, „Средство да нямаш врагове“, „Превратът“, „Реминглен 
герой“, „Лудите“, „Бук и тръне“, „Към свободата“, „Графу К. “, 
„Изтъкахме си платното“, „За един чорбаджия“, „Философия 
на съзвучията“, „Дядо Нистор“, „Сладкодумен гост“, „Избор“, 
„Кандидат за хамама“, „Нова земя“, „Кардашев на лов“, „Епоха 
кърмачка“, „Елате ни вижте“ и пр., т. е. произведения от различ-
ни жанрове, чието включване говори за познаване до детайли на 
творчеството, което е обект на изследването. А това е характерно 
за Дашков и при даването на примери и в останалите части на 
монографията. 

Сравнение с по-ранен вариант на изследването10 сочи, че 
преди „Увода“ Тодор Дашков е мислел и за „Предисловие“, а в 
уводните думи е имал намерение да характеризира епохата, да 
включи въпроси като „Произход и среда“, „Светоглед“, „Епоха 
на оформящия се капитализъм“, „Хронология“, „Похвати“. 
Първоначалната формулировка на параграфа „Семеен морал“ 
била „Семейна разпуснатост“, но новата е по-точна, защото се 
родее с наименуването на друг параграф – „Лекарски морал“. 

От по-стария текст са запазени повече от 80 страници. 
Наложилото се преномериране на страниците само потвържда-
ва, че се е работило упорито по обогатяването на изследването. 
Като пример ще посоча, че 50-а страница е поправена на 118-а, 
63-а – на 145-а, 76-а – на 183-а, 244-а – на 352-а, 257-а – на 365-
а и т. н., т. е. не би могло да се твърди, че има съответствие и с 
„окончателния“ вариант, който всъщност е от... 335 страници. 

Тъй като все пак основата на изследването е разкриването 
на Вазов като сатирик, ще изведа проблемите, които Дашков е 
включил в обобщението „Особености на Вазовата сатира“: 
„Идеологическа основа“, „От жлъчен сарказъм до жеглив 
хумор“, „Вътрешен строеж – форма“, „Художествено-емоцио-
нални средства“, „Език“ и „Стил“. От своя страна „Художест-
вено-емоционални средства“ обхваща: „Епитети“, „Умалителни 
имена“ (във втория вариант се отказва от подобна проблема-
тика!), „Обращения“, „Градация“, „Вмъкнато повторение“, 
„Възклицание и питане“, „Ирония, сарказъм“, „Преувеличение. 
Плеоназъм“, „Метафора. Метонимия“ (в следващата редакция 
липсва изследване на това средство), „Олицетворение. Алего-
рия“, „Сравнение“, „Антитеза“, „Инверсия“, „Музикалност“, 
„Благозвучие“, „Размер на стиха. Ритъм“ и „Рима“. Подобно де-
тайлизиране имаме и при обобщението „Език“, където Дашков 
се спира върху: „Областни думи (провинциализъм)“ (нататък 
подчертаното означава, че само в ранния вариант има подобно 
допълнително пояснение, направено от автора), „Старинни думи 
(архаизми)“, „Чуждици (барбаризми)“, „Нови думи (неологи-
зми)“ и „Синтактични неправилности“ . 

Само в ранния вариант фигурира страницата „Литера-
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тура“, но това в никакъв случай не означава, че Дашков не е 
имал предвид включването ѝ в окончателния вариант на моно-
графията. 

С цел да се получи все пак представа за критичния поглед 
на Тодор Дашков, ще приведа отделни оценки от изследването: 
„Вазовите отзиви за печатани произведения от това време (80-
те години на ХIХ век – б. м. – Ж. Д.) се отличават с острота, 
саркастични подигравки и прямота. Той се води от първите 
впечатления и в няколко думи изтъква най-необходимото“ (с. 
47), „Критичното се явява неочаквано, поривисто, извиква 
бурен смях и бързо се забравя. Хумористичното оставя по-
дълбоки и трайни следи – едно настроение, което е създадено 
от тихата тъжна насмешка на писателя-хуморист“ (с. 85), 
„Комизмът изобразява само забавната страна на безсмис-
лието, на това, което се отклонява от естествения ход на 
явленията в живота, хуморът се опира на неговата сериозна 
страна или по-точно, на смешната страна на това, което 
всички смятат за сериозно“ (с. 86), „Сатирата ни ожесточава, 
хуморът – успокоява; сатирикът е склонен към песимизъм, ху-
мористът – към оптимизъм; сатирикът е идеалист, хуморис-
тът – реалист“ (с. 87), „В неговото (на Иван Вазов – б. м. – Ж. 
Д.) творчество сатиричното, комичното и хумористичното 
така се преплитат, че в някои (творби) е невъзможно да се 
разграничат. Разграничението... е само привидно и то с оглед 
на това коя от трите съставки преобладава в дадено творе-
ние“ (с. 88), „Вазовата сатира на лична почва е преди всичко 
енергична самозащита срещу злокачествената критика на 
неопределен кръг писатели и общественици, които целят да 
обезличат и унищожат като жива поетическа и нравствена 
сила“ (с. 146), „От наблюденията си и от участието си в 
политико-обществения живот на страната Вазов извлича и 
редица афоризми, които имат сатиричен смисъл. Сам той ги 
определя като игра на думи“11 (с. 198) и т. н. 

В архива „Т. Хр. Дашков“ е съхранена и папка, озаглавена 
„Материали към ръкописа Иван Вазов сатирик – комик – ху-
морист“. 13 са машинописните страници, посветени на непо-

знатите имена и думи в творчеството на Вазов, включително 
и биографични бележки, имена на улици, хидроними и пр. 
Малка част от тях е използвана, но като цяло те са свидетелство 
за задълбочеността на автора и сякаш са илюстрация на онзи 
крилат израз, че за да се получи грам злато, е необходимо да се 
преработват тонове руда. 

От подготвителните материали се вижда, че Дашков е имал 
предвид юбилейния сборник „Иван Вазов. Живот и творчество. 
За седемдесетгодишнината от рождението му“ (под редакцията 
на проф. д-р Ст. Романски, 1920), „Иван Вазов. Сборник по слу-
чай сто години от рождението му“ (1950), от който си е направил 
бележки по докладите и статиите на Ив. Леков („Наблюдения 
над лексикалния състав на Вазовите разкази“), Петър Динеков 
(„Вазов в развитието на българската литература“), Пантелей 
Зарев („Ив. Вазов – писател-реалист“), Ст. п. Василев („Стил-
но-изразни средства у Вазов“) и др. Ползвал е и изданията на 
„Малка енциклопедия“ „Глумци и смешлювци“ на С. С. Ми-
хайлова и „Веселият човек“ на О. С. Марден, както и статията 
на Боян Пенев „Превръщенията на Бай Ганя“, поместена в сп. 
„Златорог“ (1923, кн. 1, с. 22-33)... В самия текст пък цитира 
„Энциклопедический словарь“ на Брокхауз-Ефрон. 

Възприетата от Дашков структура действително е такава, 
че подпомага изследването върху творчеството на Иван Вазов 
от гледна точка на ползваните от него сатирически прийоми да 
бъде цялостно. Естествено е, че филологическото образование 
на автора и причастността му към литературата са от значение 
за ориентирането му към подобна тема. Бих прибавил като евен-
туален мотив за интереса му и причастността на Тодор Дашков 
към журналистиката, и обстоятелството, че на Вазов можело да 
се гледа и като на личност, свързана в известен период от жи-
тието-битието с Русе... Всъщност не трябва да се пренебрегва 
и фактът, че интересът на Т. Хр. Дашков към проблемите на 
хумора не е резултат на моментно хрумване. В тази връзка за-
служава да се отбележат няколко негови статии. Най ранната от 
тях е „Карикатурата (по случай изложбата на г. Буюклийски)“, 
отпечатана в „Русенски новини“12. Известно е, че карикатурата 
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е един визуален израз на комичното, така че писането по този 
проблем означава и отношение към подобна естетическа про-
блематика. В статията срещам следните редове: „Хуморът в 
неговите разновидности е дело сериозно. Не всеки може да 
бъде хуморист. Необходимо е дарба, оня особен поглед, който 
да съзира смешната страна на даден обект, да я фиксира, да 
я засили и подчертае, да намери всякаква форма – и то факт 
незабелязан за другите, да се създаде едно трайно, самобитно, 
богато по въображение и дълбоко по замисъл творение“. Вече 
през 30-те години се появяват неговите по-обширни изследвания 
върху хумора13 и критиката14. 

 В заключение трябва да отговоря и на поставения в на-
чалото въпрос. Тодор Дашков пристъпва към написването на из-
следването „Иван Вазов. Сатирик – комик – хуморист. Принос 
към изучаване на Вазовото творчество“, след като преценява, 
че „поетичното дело на Иван Вазов, редица десетилетия след 
смъртта му, все още е непроучено в подробностите“, „много 
обстоятелства останаха недостатъчно осветлени, много 
страни от огромното му за нашите условия поетично дело са 
още неизяснени исторически“ (с. 2). И понеже той посвещава 
усилията си за осветляване само на една страна от Вазовото 
литературно наследство – сатиричната, следва да кажем, че 
както през 1953/1959 г., когато Дашков създава монографията 
си, така и днес, 90 години след смъртта на Иван Вазов, липсата 
на подобно задълбочено изследване е осезаема. Когато обаче се 
появи нужда от него, бъдещият изследовател ще трябва да по-
сочи, че първопроходец в тази насока е именно Тодор Христов 
Дашков15!
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ред Ив. Вазов), намерили място като илюстрация на с. 198 и 199 
от монографията, са:

***
Глупецът е дързък, над всичко се смее, 
но само да мисли не смее. 

***
Волът рекъл: Не работя, не плета, не шия, 
аз блажен съм! – А ярема? – Той ми е гердан на шия. 

***
Разбойник с корона – крал. 
Без нея – просто крал. 
12. Дашков, Т. Карикатурата (по случай изложбата на г. Бую-

клийски). / Тодор Дашков. // – Русенски новини, № 1157 и 1158, 5 
и 6 юли 1927. 

13. Дашков, Т. За хумора. / Тодор Дашков. // – Родна реч (Со-
фия), № 2, 1931, с. 60–65; Народният хумор. – Родна реч (София), № 
3-4, 1931, с. 113-119; № 5, 1931, с. 196-203. Поводът за написването 
на трите статии е несъгласието му с мнението на Анна Каменова, 
изразено в „Хуморът на безхуморните“ (Златорог, Х, 1929, № 6), че 
народът ни бил „безхуморен“. Тук няма да анализирам позицията 
на Дашков, но намирам, че е нужно да приведа следната негова 
мисъл: „Макар писателите да са рожба дори и на една и съща 
епоха, на едни и същи условия, на една и съща народна културност, 
те винаги имат своя самобитност. Петко Славейков и Любен 
Каравелов, Вазов и Алеко Константинов, Елин Пелин и Михалаки 
Георгиев – като хумористи имат своя самобитен образ“ (Дашков, 
Т. За хумора..., с. 61). Той привежда и няколко афоризма за хумора, 
цитирани от А. Каменова: „Истината е основател на семейство-
то и родител на здравия смисъл. Негов син е остроумието, което 
се оженва за веселието и тяхната рожба е хуморът“ (Джозеф 
Адисън, 1672-1719; английски писател, критик, журналист), „Един-
ствената стойност на различните определения на хумористич-
ното се състои в това, че самите определения са хумористични“ 
(Ж. П. Рихтер, псевдоним на английската писателка Мари Ан Евън, 
1819-1880), „Хуморът е смес от духовитост и наивност, веселие 
и меланхолия, рязкост и чувствителност“ (Речник на Горанов-
Попов) и пр. (Пак там, с. 61-62). „Тия определения не почиват на 
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здрава научна основа. Те са повече плод на хрумване и поради това 
са неясни, неточни, непълни“ – коментира Дашков. 

14. Дашков, Т. Пакостна критика. / Тодор Дашков. // – Гребец 
(Стара Загора), № 3, 1934, с. 110-115; Дашков, Т. Творческа кри-
тика. / Тодор Дашков. // – Гребец (Стара Загора), № 6, 1935, с. 164-
170; Дашков, Т. Самокритика. / Тодор Дашков. // – Гребец (Стара 
Загора), № 9-10, 1935, с. 287-292. 

15. Например Анна Каменова само маркира хумора у Вазов: „За 
да намерим примери за хумор у Вазова не се нуждаем от избор. 
Може да разтворим коя да е страница от „Чичовци“ – прекрасна 
битова картина и прекрасен образец за хумор в нашата литера-
тура. Непосреден, свеж хумор има у Елин Пелин“ (споменатата в 
бел. 13 нейна статия в списание „Златорог“). 

ЗА ФАВОРИТИТЕ, ФЛИРТА И ФАЛША В ЖИВОТА
Опит да НЕ (ре)конструираме „Роман без заглавие“, 

когато четем „Адриана“ на Теодора Димова

Диана ДИМИТРОВА

Излезлият роман „Адриана“ (2007 г.) на Теодора Димова 
продължава да предизвиква съпоставителни, а в някои случаи 
и злостни коментари по повод женското и мъжкото писане, фе-
министките настроения, социалната патетика и принизяването 
на нашия съвременник до къртица. Причина за една част от 
недобронамерените критически текстове е самото признание 
на авторката, че две години търси отговор на въпроса, защо е 
създала текст, в който доразвива сюжета на недовършения роман 
на баща си. Само че освен това признание Теодора Димова дава 
и друго – „чувството на любов, обяснението в любов към баща 
ми“1 (Димова, 2007, 5), което сякаш остава незабелязано. След 
изваждането на авторското признание от контекста се стигна 
до обширни аргументации за дъщерната Адриана, която не 
можела да бъде остарялата вече 29-годишна Адриана на Ди-
митър Димов. А трябва ли непременно да бъде?! Завладени от 
желанието да докажат, че дъщерята е бледо копие на баща си, 
много от тълкувателите приведоха и различни несъответствия 
в сюжета, стила, портретуването и идейните нагласи на персо-
нажите. Може би единствено Светлана Стоянова в статията си 
„Епистема на раз/б(л)удната дъщерност“ обърна внимание на 
факта, че дописването не означава донаписване – „…творба-
та на Теодора Димова започва да компенсира в себе си всичко 
онова, което бащиният текст не е успял да сбъдне някога, 
разроявайки идентичностите и заплитайки конфигурациите 
на двойничеството.“2

Естествено е четенето на романа „Адриана“ да бъде във 
връзка с Димитър-Димовия незавършен роман, останал без за-
главие, но едва ли Теодора Димова се стреми да повтори баща 
си. Търсените сюжетни сходства са очевидни, но е невъзможно 
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главната героиня, която е единствената оживяла от „Роман без 
заглавие“, да бъде същата. (Става дума за 93-годишна жена, пре-
живяла времето на комунизма и национализацията и доживяла 
демокрацията в България.) „Осъдените души“ на бащата търсят 
покаяните и го намират в романа на дъщерята. Те са фаворити-
те, които познават както флирта с живота, така и спасението от 
фалша му, без да бъдат по-малко трагични. Романът на Теодора 
Димова не реконструира „Роман без заглавие“, защото не може 
да се възстанови нещо, което не е било създадено. „Адриана“ е 
модерен роман от еклектичен тип, в който присъстват елементи 
от недовършената творба на Димитър Димов и я диалогизи-
рат. 

„Адриана“ е роман, в който непротиворечиво „съжителст-
ват“ жанровите характеристики на мемоара, биографията, оч-
ерка и интервюто. Изповедният характер и наличието на двама 
разказвачи (герой разказвач и повествовател) са предпоставка 
историята на 93-годишната Адриана да е както лична, така и 
история за живота в рамките на един век, видяна в синхронен 
и диахронен план. Жанровата еклектика и едновременното раз-
казване на повествовател и герой обуславят различните езици в 
текста, който е фрагментарен и в същото време единен, защото 
преобладава монологът. Въведението на романа насочва към 
съвременността в края на 20. и началото 21. век. Аз-повест-
вованието на пишещия човек е ориентирано към настоящето, 
представено чрез „вдървената пауновщина“ и „папагалската 
цветност и кресливост“1 (Димова, 2007, 10) на абитуриент-
ските балове у нас. Героят разказвач е Теодор, но след като се 
появява братовчедка му Юра, тя заема позицията на разказващ, 
а братовчед ѝ става слушател. Юра ще разкаже историята на 
Адриана, но преди това в интервюто, на което се явява (то е и 
завръзката на романа), героинята ще предложи своята автоби-
ография – студентка, която живее с баба си, защото майка ѝ е 
починала, а баща ѝ се жени повторно. Ако дотук историята на 
Юра е драматична и малко тривиална, то признанието ѝ, че учи 
английска филология насила, защото не знае какво друго иска 
да прави, а и не знае каква иска да стане, разколебава сюжета 

за модерната Пепеляшка, макар че във финала героинята ще 
се окаже наследница на „царството“ на Адриана. Изповедта 
на Юра е разказана на един дъх, за една нощ и тя се отнася до 
нейната благодетелка (Адриана) и частично до нейния съпруг 
(Симеон). Емоционалният разказ е спомен за мъртвата вече 
Адриана, за мъдрите уроци, които Юра е получила от покаялата 
се грешница. Биографията на възрастната жена не е разгърната 
в детайли, предложени са онези факти, които могат да обяснят 
как една красива жена, завършила девическия колеж в Цари-
град, владееща няколко езика, може да стигне до заспиване в 
канавките и до желание да се самоунищожи, а после смирено да 
очаква смъртта си. Ада, както я нарича баща ѝ, слиза до ада на 
живота, преди да изпита влечението към Адамов (изгонения от 
Рая Адам, който може би е трябвало да бъде пратен в Ада), т. е. 
падението ѝ е личен избор. Философията ѝ за живота напомня 
фройдистката концепция за човека като пресечна точка на двете 
безсъзнателни влечения – към живота и смъртта. За Адриана 
Гайтанова живеенето не е по мярата нито на полубедните, нито 
на полубогатите, нито дори на простосмъртните. Героинята 
се чувства като фаворитка на живота и съдбата, затова лакомо 
гребе от удоволствията и преяжда в своя разврат. Признава, че 
е очарована от падението си, затова суицидалните настроения 
не са ѝ чужди. Флиртът с живота не ѝ е достатъчен, докато не 
среща любовта в лицето спасителя Адамов. 

Случката със скока на Червенко от четвъртата платформа 
на мостика, при който едва не умира, но защитава достойнство-
то на сестра си, е разгърната в нова насока. Развратната богата 
наследница, която е влязла в сянката на смъртта, ще излезе от 
нея и за първи път ще познае не само любовта, но и чувството за 
Бог. От дистанцията на годините Адриана ще изповяда не само 
падението си, но и прозрението си, че човек не може сам да си 
прости и сам да се пречисти. „Бог трябва да дойде до човека 
и той да му прости и той да го пречисти…“1 (Димова, 2007, 
108) Любовта между Ада и Адамов е някаква еуфория, неудър-
жимо привличане на телата и достига до особен „канибализъм“1 

(Димова, 2007, 130), до злоупотреба с плътта, до кощунствен 
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акт3 на сексуалност (М. Калинова). Плътското изживяване ся-
каш онагледява картините на Адриана, сполучливо определени 
от Калинова като бестиарии*. Дори героинята е учудена, че е 
открила ново дъно в живота си – „Дъното на един живот е 
като дъното на една държава, например нашата. […] Мисля, 
че този нещастен Адамов тогава се отврати не само от себе 
си и от мен, той изобщо се отврати от света, …“1 (Димова, 
2007, 132 – 133) Чудовищното у развратницата е взело връх и 
е обезобразило всичко около нея. Достигнала до най- ниското 
ниво, Адриана е сама, защото за съгражданите си е убийца – 
Мария се е самоубила, а Адамов е жертва на една похотлива и 
разглезена красавица. Няма как да я отмине лудостта, породена 
от високомерието и богатството. В старостта си Ада признава, че 
в една нощ е унищожила всичко – брат си, душата си, думите си. 
В месеците на лудост и мъртвешка светлина героинята е изгу-
била дори чувството за страх. Всъщност тя друго не притежава. 
Всичко се е оказало фалш, който е зле прикрит. Дъщерята фаво-
ритка на фабриканта Гайтанов се оказва същото онова жертвено 
агне, подобно на демокрацията в България, което е разкъсано 
от тълпата на поклонниците, която в единия случай крещи 
„Осанна!“, а след това – „Смърт!“ – „… фактите надминават 
въображението на който и да е българин, […] комунизмът беше 
по-доброто състояние за България, отколкото демокрацията, 
демокрацията беше хвърлена в България като жертвено агне 
и тутакси разръфана, разкъсана, умъртвена. България успя 
да умъртви демокрацията, …“1 (Димова, 2007, 57) (Дъната на 
хората и държавата няма как да не са сходни.) 

Спасението на блудницата идва с покаянието. Срещата на 
Адриана с непознатия мъж в ледения февруарски ден е начало 
на оттласкването от дъното. За първи път Ада се срамува от 
собствения си ад. Използваните новозаветни притчи за Иисус 
сближават любовта и смъртта и придават друг смисъл на същест-
вуването. Адриана започва да възприема света по нов начин, 
защото вече е знаеща, затова и търси избраника, на когото да 
разкаже своята история. Наказана е със старост, която превръща 
тялото ѝ в жалко подобие на човешко – „… провиснала като 

мокър чаршаф кожа върху кривите кости…“1 (Димова, 2007, 
102), с няколко кичура по черепа, героинята не се страхува от 
смъртта, не съжалява, че е остаряла и обича всеки миг от живота 
си, както обича морето. Смъртта ѝ не е страшна или мъчител-
на, а мигновена, каквато можеше да бъде и смъртта на брат ѝ 
Червенко, ако не беше спасен от Адамов и другите спасители. 
За Адриана Гайтанова спасението започва след Богоявлението 
и покаянието, а морето само я прибира. Адрианината изповед, 
преразказана от Юра пред Теодор, синтезира простата истина, 
че всяко фаворизиране е опасно и фалшиво. Подобно себена-
миране е присъщо само за героинята на Теодора Димова, но не 
и за персонажите на Димитър Димов. Решението на авторката 
е твърде провокативно, но не и неправдоподобно, разбира се, 
за по-възрастната читателска аудитория, която също търси 
своето спасение и от „-измите“, и от „-крациите“. Предадените 
житейски уроци дават възможност Юра да не изживее траге-
дията на красавицата и да не се чувства измамена от живота, а 
на Теодор – да възпре своето подсъзнателно влечение към бра-
товчедката си. (Може би по тази причина Юра ще се омъжи за 
Симеон и ще роди близнаците Адриана и Александър, а няколко 
години по-късно Теодор ще пресъздаде, чутото от Юра.) Нрав-
ствените прозрения на възрастната героиня не са предложени 
като императиви. Твърденията за „дидактичен тиранизъм“ и 
„схематизиране на героите“4 трудно могат да се приемат, тъй 
като Теодора Димова все още не е написала роман „Юра“, пък 
не са малко онези съвременни девойки, които на драго сърце 
биха изгледали старица като Адриана срещу прехвърляне на 
имот на тяхно име. 

„Адриана“ е роман за човешките деформации, които пре-
връщат живота във фалш, а фаворитите – в жалки подобия на 
хора, в къртици. Теодора Димова не дописва баща си, а настоява 
за покаяние, от което имаме належаща потребност. 
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РУСНАКЪТ ЕВГЕНИЙ КОРИСТИН 
КАТО ПРЕПОДАВАТЕЛ 

В РУСЕНСКАТА МЪЖКА ГИМНАЗИЯ

Преслава ГЕОРГИЕВА

Изследване1 върху учителите чужденци в Русенската 
мъжка гимназия в периода 1878 – 1944 г. показва, че шестима 
руснаци2 са преподавали в гимназията през това време. Насто-
ящето изложение ще представи живота на един от тези учители 
– Евгений Користин, тъй като неговата работа в Русе е най-добре 
документално засвидетелствана и е оказал най-голямо влияние 
върху развитието на учебното дело в града. 

1. Живот преди пристигането в България
Роден е на 20 януари 

1884 г. в гр. Воронеж, Русия. 
Баща му – Петър Лукич Ко-
ристин – е свещеник. Майка 
му – Агрипилия Симонова – 
се грижи за домакинството. 
Средното си образование 
Евгений Користин получава 
във Воронежката духовна 
семинария с примерно по-
ведение. Записва се студент 
в историко-филологическия 
факултет на Харковския 
Императорски универси-
тет. Завършва висшето си 
образование през 1910 г. с 

отличен успех. Същата година полага държавен изпит с главен 
предмет история и второстепенен – латински език. Въз основа 
на това през 1912 г. получава свидетелство за учителска пра-
воспособност3. 

Бившият възпитаник на Мъжката гимназия Трифон Геор-
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Евгений Користин
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гиев споделя: „Класен наставник ми беше Евгений Користин 
– преподавател по латински език – високоинтелигентен човек, 
среден на ръст, спокоен, не е посягал да удари някого, много до-
бър преподавател – бивш белогвардеец от дворянски произход. 
Казваше ни, че е живял в Санкт Петербург, че е бил в Египет и 
познавал Чърчил.“4

2. Назначаване в Русенската мъжка гимназия
Евгений Користин е назначен за учител по латински език 

в гимназията съгласно V постановление на Министерския съвет 
от 21 юни 1921 г., Протокол № 99, от деня на пристигането си (т. 
е. 27. 09. 1922 г. 5). Съгласно протокол на централната комисия 
по класиране на персонала положението му се определя така: 
волнонаемен учител, II категория, VII клас месечна заплата (840 
лв.), без старшинство6. 

От докладите на директорите на гимназията от различните 
години може да се направи заключението, че Евгений Користин 
е учителствал 10 години в Русия и още 2 на българска територия, 
преди да постъпи на работа в Мъжката гимназия. 

От учебната 1924/1925 г. прави впечатление, че е назначен 
за волнонаемен учител, но със заплата на редовен7. 

3. Метод на преподаване
Докладът от първата година на Користин включва възра-

жение на директора срещу метода му на преподаване. Учителят 
изкарва всички ученици на дъската и след като ги препита, 
определя кой къде ще седне. Отговорилите добре отиват в 
дясната редица, а другите в лявата. Според Евгений Користин 
този метод се ползвал в един английски лицей в Александрия, 
където го и видял. 

Друг проблем, набелязан в същия доклад, е това, че 
Користин говори на руски език в час. Все пак директорът от-
белязва, че той „(се) опитваше – и не без успех – да говори и 
български“8. 

Докладът от следващата учебна година (1923/1924) от-
белязва значителен напредък по отношение на усвояването на 
българския език. Въпреки това методът на преподаване създава 
притеснение на директора. Той отбелязва: „Отличава се със 

своето усърдие, строгост и справедливост. Предмета владее 
добре. Прави опити да прилага американския метод9 [на друго 
място определен като английски – бел. моя – П. Г. 10] – учениците 
самостоятелно да изучават уроците, а разработката прави при 
изпитване следния час. По негово мнение резултатите от тоя 
метод на преподаване били задоволителни.“11

Въпреки направените забележки и препоръки Евгений 
Користин продължава да се придържа към своя метод на пре-
подаване. Това му създава проблеми. В доклада на директора Н. 
Просеничков за учебната 1929/1930 г. е записано: „Преподавате-
лят работи доста самоуверено по един метод, който е чужд на 
нашата практика [к. м. – П. Г. ] и в противоречие с най-елемен-
тарните изисквания на методиката, той обаче се придържа към 
него, защото уж му давал добри резултати. Обясненията му са 
неоснователни. Върху тия негови разбирания Господин Главният 
Инспектор г. д-р Славчев му направи подробни разяснения и 
нужната корекция. Той категорично му забрани да вади по ня-
колко ученика на таблата и тия последните да меняват местата 
си в зависимост от своите отговори. Друг негов недостатък в 
работата е, че той претрупва учениците с домашна работа, която 
им отнема доста от свободното време.“12

Преподавателят очевидно внася нови техники в препо-
даването, но те са нетипични за тогавашното образование в 
България и затова са отхвърлени като погрешни. Въпреки това 
според запазените документи Евгений Користин не се отказва 
от тях (напр. според доклад от 1935/193613). 

Дори методът на преподаване да създава проблеми на 
учителя, то относно качеството на даваното образование всички 
директори са единодушни, че то е отлично. Затова тук привеж-
даме само един откъс на доклад на Тодор Дашков (директор на 
гимназията) от 09. 12. 1937 г. : „Учителят работи спокойно и с 
вещина; той владее много добре латинския език и често прис-
тъпва до исторически обяснения, за да изтъкне смисъла на някоя 
дума. Има винаги богат запас от примери и сравнения.“14

От наблюденията върху запазените документи на гимна-
зията прави впечетление, че много рядко на учители чужденци 



154 стр.  ИЗВОР ‘2011 АЛМАНАХ АЛМАНАХ ИЗВОР ‘2011 стр. 155

е поверявано класното ръководство най- вече заради езиковата 
бариера. Евгений Користин е изключение. На втората година 
от назначението си в Русе той е похвален за доброто изпъл-
нение на задължениета си, а в доклада от учебната 1924/1925 
г. е посочено: „Като класен наставник е един от най-добрите 
възпитатели. Повереният му клас е един от най-дисциплини-
раните класове. Задал е повече класни и срочни, отколкото го 
задължава програмата.“15

4. Скандалът с часните уроци
В бр. 260 от 24 декември 1926 г. на в. „Русенски новини“ 

е публикувана бележка с неизвестен автор, обвиняваща Евгений 
Користин в даване на частни уроци. Тя е под надслов „Некрасиво 
е!“ и тук я привеждаме в цялост с цел корекност в използване на 
информацията: „Имаме положителни сведения, че преподавател 
по латински език в Мъжката гимназия е преподавал частни уро-
ци на свои ученици (изрично забранено от правилника!), като 
е задължавал родителите им да му внасят по 500 лева аванс. 
Колкото това деяние да е некрасиво (за да не кажем престъпно!), 
като дело, хвърлящо петно върху нашето учителство, смееме да 
мислим, че то не е достояние на дирекцията. 

Надявяме се, че директорът на Мъжката гимназия г-н Н. 
Просеничков ще направи потребното, за да прекрати тази сис-
тема на изнудване родителите, и да избави нашето учителство 
от несправедливи обвинения.“

Дописката предизвиква реакция в Министерството на 
народното просвещение, което изпраща писмо до директора 
с настояване да се изясни случая16. Той от своя стана изисква 
писмените обяснения на Евгений Користин, които тук прила-
гаме: „По повод антрефилето, поместено в бр. 260 от 24. 12. т. 
г. на „Русенски новини“, имам чест да ви съобщя, че уроци по 
латински език на свои ученици не съм преподавал. Но не от-
ричам, че съм преподавал и по латински, но на външни лица и 
наши гимназисти, вече свършили по реален отдел, които обаче 
се явявали на допълнителен изпит при университета или други 
гимназии (напр. Енчев, Панайот, Дечков, Борис). От такива част-

ни ученици аз, действително, съм искал предплата за 5-10 урока, 
за да бъдат те по-точни и по-редовни в своите посещения. 

Това е истинското положение на нещата, но това, естест-
вено, може да не знае един страничен наблюдател, който, като 
наблюдава факта, че при мен идат момчета, още с ученическа 
шапка на глава, прави вече заключение, че аз преподавам на свои 
ученици, когато на такива аз винаги отказвам (напр. Дюлгеров 
от VII п/ски или Балкански от IV п/ски). 

Що се касае до руски език, то не отричам, че съм препо-
давал на частни ученици и гимназисти от реален отдел (само 
два случая), за както преди изпит декларирах на Вам в устна и 
писмена форма, за да бъда отстранен от участие в респективна 
изпитна комисия. 

Пред вид на всичко това гореизложено аз мисля, че не съм 
нарушил правилника за средни училища.“17

Скандалът няма непосредствени последици, но в доклада 
си за учебната година Нико Просеничков препоръчва Евгений 
Користин да бъде преместен в друго училище18. Това желание 
не е удовлетворено и той продължава да преподава в Мъжката 
гимназия при много добри годишни оценки. 

5. Християнско дружество
Ученическото християнско православно дружество е 

съдадено през 1923 г. Евгений Користин е негов ръководител 
от 1929 г. 19 През следващата учебна година Министерството на 
народното просвещение праща окръжно предписание с искане за 
докладване на училищния живот. Във връзка с това Нико Про-
сеничков описва дейността всички ученически дружества към 
гимназията, вкл. християнското: „Ученическото християнско 
дружество, което сега има над 100 члена (миналата година са 
биле само 72) е проявило тоже похвална дейност. В него през 
учебната година са четени 10 реферата от членове на секцията 
на теми: „Религията като основен принцип в живота“, „Борба 
за светлина“, „Религия и изкуство“, „Път към съвършенство“, 
„Христос и християнството“, „Що е религия“, „Религията като 
културен фактор в световната история“, „Що е православие“, 
„Какъв трябва да бъде ученикът – член на християнското друже-
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ство“, „Комунизъм и християнство“. Последните два реферата 
са четени от ръководителя на дружеството [Евгений Користин 
– б. м. – П. Г. ]. Само три от тия реферати имах свободно време 
да посетя, но излязох с впечатление, че в това дружество се 
върши добра работа за изграждането на мирогледа у учениците 
и да се отнасят сериозно към сериозните въпроси. Отрадно е, 
че учениците проявяват интерес към тия реферати, които се 
посещаваха масово от тях. [...] Дружеството притежава своя 
библиотека, която наброява над 300 книги.“20

Общо ученическите дружества са девет, като само две 
имат повече членове (Младежки червен кръст – 300 членове 
и Въздържателно ученическо дружество „Трезвеност“ – 120 
членове). 

През всички години като ръководител Евгений Користин 
е хвален в годишните доклади на директорите на гимназията 
(напр. през 1931/1932 г. – „г. Користин е ръководител на учени-
ческото християнско дружество, което е едно от най-силните 
дружества при гимназията и е проявило през годината похвал-
на дейност; тази хубава дейност се дължи в голяма степен на 
умелото ръководство на г. Користин“21). За просперитета на 
дружеството говори и увеличаването на членовете му – 149 
души през 1940 г. 22

В Юбилейната книга от 1935 г. дружеството присъства 
под името „Св. Димитър Басарбовски“, а в докладите от 1939 
г. насетне се нарича „Св. цар Борис“. Няма данни защо и кога 
названието е променено. 

6. Извън училище
Евгений Користин е женен23, но за периода на водене на 

доклади за него не се споменава за деца. 
Освен с работата в училище Користин е активно анга-

жиран с живота на руската колония в Русе. В доклад от 1933 г. 
се обяснява, че той се грижи за задоволяване на културно-про-
светните и материални нужди на руските емигранти не само в 
града, но и в цяла България. Подпредседател е на църковното 
настоятелство при Руската църква „Св. Никола“ в Русе, пред-
седател е на Комитета за събиране на средства за борба с кому-

нисти в Русия и е почетен член на съюза на руските инвалиди24 
в България25. 

7. Напускане на Русенската мъжка гимназия
Със заповед №2075 от 13. 09. 1940 г. Евгений Користин е 

преместен дисциплинарно в Ломската мъжка гимназия26. 
Според летописната книга на гимназията той отново е 

назначен за редовен учител през 1945/1946 г., само че по ис-
тория. 

Има данни, че Евгений Користин преподава латински език 
и в Девическата гимназия в Русе – през учебната 1936/1937 и в 
периода 1942 – 1946 г. 27

Не са открити данни за живота му след 1946 г., нито за 
смъртта му. 

Евгений Користин е изключителна личност, обвързала 
около 20 години от живота си с историята на Русенската мъжка 
гимназия. 
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СТИХОТВОРЕНИЯ

Ваня ХИНКОВА

***
Кажи ми, майко, що да ги сторя
Тез черни очи, дето него с радост са срещали, 
Тез кръвни устни, дето него без дъх са целували, 
Тез бели ръце, дето него в притома са милвали, 

И птицата, дето в сърцето ми пърха
и блъска се лудо от мен да избяга, 
И таз болка, майко, що отвътре ме мъчи, 
та сякаш не болка – въже ме пристяга. 

Кажи ми, майко, що да ги сторя
Нощите будни и дните ми черни
Мога ли, майко, сама да преборя
туй що е в мене и що ме зачерни?

Кажи ми, майко…

***
С теб живях 
като насън, 
но този сън 
без милост свърши. 
Разпръсна се 
като камбанен звън, 
като крило на птица 
се прекърши. 

И само 
спомена сега 
в този час 
с мен будува. 

П
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Аз чакам 
падаща звезда 
и твоят глас 
ми се причува. 

***
Като цвете, 
като цвете си красива, 
мила моя, прелестна ми Евридика!
 
Извивките на кръшното ти тяло 
ми напомнят повей на тръстика. 
Нежната ти гладка кожа, 
с цвят на пясък, ме примамва 
и изгубвам всякаква представа 
накъде отивам и защо съм тръгнал – 
безумец, влюбен роб, 
осъден на присъда без отмяна... 
Ах, как обичам своите вериги!
Неописуемо, 
оставящо без дъх,  
без мисъл и живот – 
защото само ти живот ми даваш, 
безсилно като думите, които 
нивга не достигат да изкажат  
колко много, 
колко много си красива... 
 
Ела, прекрасна моя, 
ръце в ръцете ми сложи 
и остави сърцето си в градината 
на моите прегръдки  
да почива... 
 
Като цвете, 
като цвете си красива! 

***
Любовта ни бавно си отива
Безпощадно
Без слова
Без излишни жестове
Не мила
Не красива
Не добра…
Любовта в ръцете ни издъхва 
и не можем да я спрем, 
Но ще можем ли да бъдем 
аз без теб и ти – без мен?!

***
На сърце ми черна мъка, 
тъмна мъка ме яде. 
Бяла пепел в косите – 
отънели плитки две. 
Вежди черни, пребледнели
две ръце пред тях. 
Сухи кладенци очите, 
глухи кладенци – без смях. 

Бели утрини без слънце, 
черни залези – без теб. 
На сърце ми болна мъка 
огън не, ами е лед. 

***
Загърни си раменете, мила, 
с този шал от златна свила. 
Моята любов в него е втъкана – 
всяка болка, всяка рана, 
всяка радост и усмивка 
нека са за теб завивка
в нощите студени, ако зъзнеш 
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и тъгува твоето сърце
аз ще съм до тебе, мила, 
вплетен в двете ти ръце. 

Кожата ти лунна с ресни 
от нежност ще погаля. 
Хладно, като вятър от коприна, 
 в твойта гръд ще се притисна. 
Ах, повярвай, 
аз съм твоят път към Рая, 
моя прелестна, 
орисна!
Затова, когато в 
самота премръзнеш, 
загърни красивите си рамене, 
любима, 
и духът ми мигом 
ще усетиш –
мене целият 
в този шал 
ме има!

СТИХОТВОРЕНИЯ

Андриан ЗАХАРИЕВ

хирургия на културата

в приливите на първите смъртни редици
птицата кълвяща очите на Летящите Викове
разчупи крилете си ръбесто злобно и артистично
наметна падащото тяло с тишина от празното
и ето смърттта се обръща позната и с болка
издига се бавния полет на последния дъх
майката на надгробната плоча посади черни цвята
тя знаеше вече че небето не само ни донася дъжд
но може да кърви: съвсем тихо до прозореца
прозорец отворен навътре в самотата на мъртвото
ръце изсъхнали преди допирите на завръщането и живот 
изнесен като мъртвец през собственото си царсто

хирургът месар редактор критик или благороден еснаф
нанесе грозните шефове по културата със усмивка
задоволи го сегашната нова форма на духовното тяло
със зашити към него ръце и крака и очи 
а в ушите загнездиха злобния смях на миловидните
да не би случайно да може да се чуе вятърът
когато лете слиза към листата и ги гали
или щурец да проговори с по-близък език и да каже
защо песента му е джазова яхта на сушата
защо са платната ѝ гордо изпънати сред лавината
неспособна в нихилистичната си гръд да извика:
„Нора Джоунс, Нора Джоунс е вече звезда!“
и защо „Защо?“ е въпрос който винаги стои не на място
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ева

тя е от тези които казват 
дори да не се видим повече 
това ще е достатъчно за този живот 
срещам я в търново 
при вечномладите цветя на студентските спомени 
между пръстите на времето 
в пресечката до пицария темпо 
в която всеки е ходил поне веднъж 
говорим дълго и оживено 
за семейството за живота за старобългарския 
тя отваря едно чекмедже и изважда историите 
аз ги окачвам на въздушни кукички 
и се катерим по тях 
достигаме височините на другия 
горе се спираме като алпинисти на еверест 
забиваме флагчето че сме били там 
и слизаме обратно в реалността 

стоим в онова заведение до театъра 
кафето е добро аз пуша от нейните цигари 
казва се ева и е отличник в неписането на оценки 
точно затова я харесвам 
в един момент стигаме до любовта 
а всъщност не знаем какво е било 
и какво е можело да бъде 
животът животът 
казвам аз казва тя 
е като костенурка скрита в черупката си 
гледаш го но не разбираш какво е
 
всички вселени и светове 
стоят сега върху нашата маса 
ние им правим дисекция с погледи и думи 
не търсим смисъла оставяме го да се рее свободно 

той кръжи около нас и ни ухажва 
но ние не се интересуваме от него 
не точно сега не точно никога 
бих могъл бих могла 
казвам аз казва тя 
 
плащаме сметката и се отдалечаваме от мига 
след малко той ще е минало но ние сме предстоящи 
разделяме се на един тротоар 
посипан с листа и хора 
взимаме си довиждане и заминаваме в различни посоки 
там където очакванията ни не ни очакват

ирими

Ръката сипе светлина, 
погалва забравата. 
Плачът се спира зад някой камък
и тишината бавно съблича дрехата си. 
Сивият пух на небето
слиза още по-долу. 
Докосва уморените листа и ги преспива. 
Една лодка без гребла преминава в душата, 
поема по течението на въздишките
уверено се носи към вчера. 

Кроткият звяр мечтае да бъде погален, 
но понякога сме прекалено тъжни за да плачем. 
На смрачаване между тревите излизат те:
Les Bruits De La Forest
от нирвана в съзнателен унес, 
като богове, които току що са станали от сън, 
все още несресани
със саксофонени уши. 
Запътват се към най-близкия остров, 
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описан в зелената книга на мъдрите. 
Може би се надяват, че ще видят Съществата, 
в едно друго измерение, където времето
спира да бъде време. 

В тази тиха идилия на природата – Белите
са разтълкували пророчествата на Даниилъ и Исаия. 
След войните на чувствата остава ли ни късче свят
където вечер да прибираме душите си?
Или всяка свобода е лагер 
който никога не се заключва?
Този път сънят е несъзнателен. Донася кошница с идеи. 
На сутринта спомена под къщата на костенурките
го няма, 
но чувството се е запазило
и дори излиза извън тях. 
Тръгва по една японска „ДО“. Върви безкрайно и тихо. 
Внимателно отмества камъни. Диша. Живее. 
Носи се. Вибрира. 
Изследва стъпките по стълбата на убедените, 
следва безпределна продължителност, 
добива черти и характер, 
после се връща
в нас. 

до

пиша стихове в малката си ергенска квартира
вечер под светлината на прегърбената лампа
кирилизирам стените тапетите
навярно възпявам символите на самотата
мълчанието на паяжината в ъгъла 
стария гардероб натъпкан с нафталина от 68-ма
истините под леглото на моите сънища 
питам се

за какво ли да пиша днес когато кожата на паметта ми е гола
внезапна изоставеност след истеричен смях
настръхнала в зърното на омекващия пулс
останаха ми листите и думите лишени от значение
като тези които хората поставят върху надгробните камъни
студено е
в прорезите на настойчивите бръчки 
галопиращи с пришпореното време
ще искам да се събера преди физичното разпадане на 

смисъла
пробивайки атомите в спихващия си дъх
да издишам всички надежди пазени до последно
и да ги подаря на някой 
който някъде в този момент ще се ражда

ринг шаут

“I went down to St. James Infirmary.  
Saw my baby there  
Stretched down on a long wide table  
So sweet, so cold, so bare“.  
 
“St. James Infirmary Blues“  
 
Една вечер случайно чух песента ти  
малко синьо момиче  
край гробището на цигулките  
и лилавите камъни на звуците  
 
Стоях тъй близо до твоя оркестър – щурците  
между сцените на мъртвите и живите  
и можах да видя как нощните цвята  
разлистват мекия въздух  
върху човешката маска на луната  
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Всичко премина в безтегловната вечер  
преобърнала моя слух наобратно  
като люшкаща се пантера  
в саваната на твоята кръв – Африка  
„Майте, събуди се, Майте!“ – молеше сънят  
Лешоядните гласове се отдалечиха  
и бавно затихнаха.  
„Майте, не си отивай, Майте!“ – проплака  
черната магьосница  
И кръвта на вуду-птицата  
се съсири  
безшумно  
 
Една вечер случайно чух песента ти  
малко синьо момиче  
между пясъчните кораби на сенките  
преплували морето на сълзите 
 
Тогава се качих в един от тях  
и се заключих в празната каюта на сърцето си 
Никой не видя това  
не забелязаха 
че раненото животно беше хищникът  
 
Скитах много дълго по въглена на вълните  
нажежени до страх 
и когато изгарях върху техния допир  
се самоубивах  
като непрочетено писмо  
 
Твоето малко топло тяло 
върху картината на лятото  
нашите дълги вечери под звуците на уокинг-бейс  
думите които попиваха меко в слуха  
нашият смях опълчен иронично срещу времето  
пиршеството на бедните ни съзнания 

Спомням си как извикан  
зеленият гълъб поникваше в дробовете ни  
и издишан през ноздрите  
навързваше малки светлинни импулси  
в уголемените зеници  
След това  
върху шахматното поле се нареждаха фигурите  
и можехме да видим ясно  
жабата заспала върху камъка  
която сънува в своя жабешки сън един друг свят  
където всичко е различно  
и пламъкът на тревата там е червена мравка  
запалила кръвта на въздуха  
във времето на гъстата смес  
изпълзяла като гъсеница през всеки слух  
 
Една вечер случайно чух песента ти  
малко синьо момиче  
и без да се замислям за живота  
завинаги изчезнах в нея
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ДВЕ МИНИАТЮРИ

Галина ДЖУРОВА

Прозрение
Баща ти не харесва нищо в тебе. Ти си ревльото на мама. 

Не харесва бележките ти в училище. Не харесва приятелите ти. 
Не харесва професията, която си избра. Не харесва жените, с 
които си. Не харесва начина, по който мислиш, нито това, което 
правиш. Баща ти никога не намира думи, за да разговаря с тебе. 
Винаги се е дразнил, че не си като него. Сигурно е бил огорчен и 
тъжен много пъти, когато е искал да се гордее със сина си, а не 
е можел. Опитваш се да му простиш, че не ти даде мечта. Че не 
те подкрепи, когато дойде денят на голямото изпитание. Всички, 
които те харесваха, се разбягаха. Той единствен трябваше да 
остане, защото можеш да обичаш някого и без да го харесваш, 
най-вече детето си. А остана само Бог. И тогава ти разбра, че 
не си син на баща си, а дете на Бога. 

Власт
Той беше умен и способен и успя в живота. Но умът му 

бе консервативен, а способностите – обикновени, затова не 
можа да преуспее. За онези, които бяха надскочили нивото му, 
казваше, че са суетни – не подозираше, че суетата дава енергия 
на амбицията да отключва всички таланти. На хората най-много 
им харесва това, в което са най-добри, но той не разбра в как-
во е най-добър, все му беше убягвало. Беше жаден за власт и 
вървеше нагоре – самовлюбен, уверен, циничен, забравяйки, че 
хората най-често се провалят заради неправилна самооценка. 
В подчинените си виждаше шахматни фигури. С равнопоста-
вените общуваше внимателно, наричаше ги „приятели“, но с 
никого не се сближи дотолкова, че да вложи чувство в тази дума. 
Непрестанно се съмняваше във възможностите и лоялността 
на другите. Така попадна в собствения си капан на овластен 

мизантроп и стана неизбежното – заслиза надолу. Тогава, за да 
се спаси, се запреструва на друг. Научи се да изглежда друже-
любен, добронамерен, загрижен, търпелив. Ала този илюзорен 
свят беше чужд на просмуканото му от равнодушие сърце и 
вървейки надолу, той с наслаждение се отдаде на маскирана, 
тиха жестокост, която сломяваше другите. 
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СИРЕНИТЕ ПЛАЧАТ

Румяна МАНЕВА

2 юни... Небето, както обикновено, обляно в слънце, около 
което бавно, някак тържествено, плуват синьобели облаци като 
кораби с издути платна в картината на стар майстор... Птици, 
реещи се сред висините, очакват да видят какво ще се случи долу, 
на земята, където скоро може би ще заехтят жетварски песни... 
Хора, които бързат нанякъде, също са в очакване на часа, в който 
само облаците и птиците няма да могат да спрат, но ще гледат 
отгоре как всички в един миг ще укротят човешката си суетня, 
автомобилите ще утихнат бръмченето на моторите, знамената 
ще потръпват, докосвани от пролетния вятър, а тишината вече 
очаква да бъде пронизана от воя на сирените. 

И ето – тя плахо отстъпва и пропуска оня звук, познат до 
болка на всеки българин, звук, който събужда трагичния спомен 
за загиналия син на даскал Ботьо от Калофер – ХРИСТО – син 
на майка България, която прие кръвта му, а после сбъдна мечтата 
му – свобода за народа... 

Ние избрахме да му дадем скромната награда – да казваме 
„умря сиромах за правда, / за правда и за свобода“ и да стоим 
в мълчание пред паметниците и пак в мълчание да полагаме 
цветя и венци, а после да звучат песни в негова чест. Той не 
пожела друга награда... 

Иска ми се с всички да е така в този ден – точно по сре-
дата му – само за минута, когато удари дванайстият час, всички 
да замълчим и да си помислим за  ю н а к а  ХРИСТО, сина на 
даскала, за момчетата под юнашкия байрак и за певците, които 
пеят песни, за звездите, които, щом се спусне мрак, ще се сплетат 
във венец, който като ореол ще заблести над загиналия войвода, 
а Балканът ще подеме песните... 

Но все по-често на този ден се натрапва друга карти-
на – автомобили, които не спират досадния си ход, без да ги 
интересува този тъжен вой на сирените; някакви хора вървят 

по улиците и оживено нещо си спорят и, колко учудващо!, не 
чуват сирените! За къде ли бързат, защо не искат да спрат и да 
замълчат?! Може би споменът за оня, който имаше духовната 
мощ да се бори срещу тирана и смелостта да жертва младия си 
живот за свободата, ще ги накара да забележат колко нищожно 
живеят те днес, та дори не са способни да постоят минута в 
мълчание и почит... 

Обръщам поглед встрани от тях, не искам да ги гледам, 
не искам да ги чувам, защото с присъствието си в тази картина 
нарушават трагичната тишина, свещената мъка и преклонението 
пред човешкия подвиг... 

И тъкмо да ме обземе болка от такова падение – погледът 
ми спира в обратната страна на улицата, където, преди и аз да 
сведа глава, забелязах да рови в контейнер за боклуци   е д и н 
к л о ш а р  – мръсен, слаб, смазан от живота. Сирените вече 
мощно раздират тишината, онези продължават да вървят и гово-
рят, автомобили тук-там спират, а клошарят стои до контейнера 
м и р н о   с   н а в е д е н а   глава... и така до последния звук на 
сирените отдава почит на   е д и н   в е л и к   н а р о д е н   с и н... 
Когато тишината се завръща в простора, клошарят пак се заема 
с тъжното си занимание... 

Не зная какво точно искаше да намери в сметта и дали 
подозираше, че у него самия има неоценимо съкровище. По 
вида му личеше, че е изгубил всичко, освен живота си. Може 
би затова го ценеше и затова замълча пред спомена за юнашкия 
подвиг. Защото бе съхранил в себе си мисълта за човечността 
и за висотата на саможертвата. Клошарят не се страхуваше да 
спре, не се страхуваше да остане насаме с мислите си, защото 
в тъжното си съществуване е запазил светъл и чист образа на  
ю н а к а, който му припомняше, че е  ч о в е к... 

В един миг ми се стори, че сирените не вият. 
Те  п л а ч а т! И в този плач се смесват скръбта за неизбро-

имите народни жертви и гневът към онези, които са погубили 
най-свети чувства в егоистичното си и дребно съществуване... 
духовни клошари... 

С И Р Е Н И Т Е П Л А Ч А Т... 
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ПОЕЗИЯТА ОТ XVI ВЕК В ПОМОЩ 
НА ДНЕШНИТЕ ВЛЮБЕНИ

Камен РИКЕВ

В съчинения по литература и философия обичаме да 
твърдим, че любовта е вечна. И наистина, световната литерату-
ра съдържа хиляди примери – от дълбока древност до днес – за 
интимни признания, пламенни или плахи обяснения в любов, за 
отхвърлеността и мизерията на нещастно влюбения. 

Преди 400 години например задачата да явиш интимните си 
намерения пред набелязания обект е била изключително трудна. 
Кафенета не са съществували, следователно вариантът „Хайде 
да пием кафе“ е бил немислим, нито е било възможно да ухаж-
ваш някого с натискане на бутона „Like“ при всеки материал във 
Facebook-а. Дори поздрав по радиото с любима песен не е идвал 
на главата на обладаните от любовен трепет. 

Тогава тези деликатни въпроси се уреждали най-често 
чрез посредници: родители се изтърсвали в дома на нищо непо-
дозиращата мома да я годяват, приятели на момъка обикаляли 
около двора с крайна цел кражба на булка... В по-претенциозни 
ситуации за тази цел са се пишели писма, уточняващи кой за коя 
иска да се ожени, кой е баща му, какво ще предостави женихът на 
девойката и най-важното – какво ще получи в зестра. Разбира се, 
грамотните хора, които са искали сами да си свършат работата, 
са притежавали по-ефикасен и галантен начин на действие. Те 
пишели стихотворения. Не мислете обаче, че всички любовни 
рими са плод на автентични чувства и на оригинални поетически 
хрумвания – о, не! Това, което днес наричат „интелектуална краж-
ба“, е било закон на любовното обяснение в стихове. Прочел си 
някой изтъкнат поет, харесал си описанието на любовните мъки 
(да!, 99% от любовните стихове пресъздават не радост и сладост, а 
именно мъки) – защо да не смениш заглавието, да вмъкнеш между 
римите името на твоята изгора и да изпратиш листа, оросен със 
сълзи, до изящната адресатка? Имало е и друга практика – поетите 

умишлено да подражават на някой велик техен предходник, като 
съзнателно подчертават заетите от майсторите мотиви. Подобен е 
случаят с полския поет Миколай Семп Шажински (ок. 1550 – ок. 
1581), който се възхищавал от творчеството на знаменития итали-
анец Франческо Петрарка. В стихотворението „До Каша“ името 
на дамата представлява мултифункционално кодово название на 
любимата „по принцип“ (този трик е бил познат и на Петрарка). 
Въпросната Каша се появява в няколко други творения на Ша-
жински, а образът ѝ изгражда отвлечен идеал, вместо черти на 
конкретна девойка. Ето и произведението в български превод:

Миколай Семп Шажински
До Каша

Колкото по-прямо в лика превъзходен
и взора ти вглеждам се звездоподобен, 
толкоз по-силно любовен плам гори ме!
Загивам в тия мъки: за Бога, спаси ме!

О, творение чудно, прекрасна пани, 
знай, че зарад теб сърцето тъне в рани, 
жал търпейки, горести неизразими:
Загивам в тия мъки: за Бога, спаси ме!

Нека рой въздишки, слово най-смирено
и лице от смутни сълзи оросено
милост събудят: тя дар неукорим е. 
Загивам в тия мъки: за Бога, спаси ме!

Какво придобиваш, след като издъхна
по тебе – теб любещ над мен си, що тръпна
в наслада от твоята хубост, кажи ми?
Загивам в тия мъки: за Бога, спаси ме!

Живот и радост, смърт и нерадост – мощно
сърцето ти властва над мен денонощно:
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с мен ще стане туй кое си наумила. 
За Бога, спаси ме, изящна моя мила!

За какво тогава да си губим времето с четене на този поляк 
Шажински? Как можем да извлечем практическа полза от подобни 
творения? Много просто: предоставяме горния текст безплатно в 
услуга на всеки младеж, желаещ чрез неконвенционални методи 
да впечатли някоя девойка, като например ѝ посвети стихотворение 
(днес тази практика е на отмиране), изпрати ѝ римуван e-mail или 
напише песен по стиховете. Естествено, ако приеме този подарък, 
младежът ще трябва все пак да се потруди да трансформира някои 
архаични елементи от оригинала. Най-лесно е със заглавието – „До 
Каша“ автоматично може да стане „До Катя“ или което и да било 
произволно име (за препоръчване: женско). Оттам насетне става 
малко по-трудно, но бързо отчайващите се без друго нямат успех в 
любовта, затова – на работа! Ето, например, фразата в първия стих 
„лик превъзходен“ звучи силно архаично, затова може да се замени, 
да кажем, с „пиърсинг моден“. Поетизмът „любовен плам“, понеже 
не е в римувана позиция, съвсем произволно ще осъвременим в 
„желание“ или в още по-дръзкото „очакване“, а остарялото възкли-
цание „за Бога“ – в „о, Джизъс!“ или в скъсяващото дистанцията 
„хайде бе“. В резултат ще се получи нещо от рода на:

До Катя (Анелия/Преслава/Рая...) 

Колкото по-явно в носа ти прободен
и фейса ти вглеждам се свеж и върховен, 
толкоз по-копнея за ласки взаимни!
Изгарям в тия мисли: момиче, кликни ми!

...и така нататък – модификациите са по желание на съобра-
зителния ухажор. Ако и тези напъни не стопят сърцето на набеля-
зания от вас обект, тогава поне остава утехата, че с натрупаните 
литературни познания ще преминете срока безпроблемно. 

Пробвайте!

ЛУЧИАН БЛАГА

Огнян СТАМБОЛИЕВ

Лучиан Блага е поет, философ, драматург, белетрист и 
преводач. Роден на 9 май 1895 в село Ланкрам (окръг Алба), 
Трансилвания. Основно и гимназиално образование в Себеш 
и Брашов, където се дипломира през 1914 г. По време на вой-
ната се записва като студент отначало в Сибиу, във факултета 
по теология, а през 1917 е във Виена – студент по философия, 
наука към която изпитва истинско влечение (от ученическите си 
години чете Кант, Шопенхауер, Платон...). Като поет дебютира 
през 1910 в списание „Трибуна“, а първата му книга е „Поеми 
на светлината“ (1919 г.), наградена от Румънската академия през 
1921. Дипломатическата му кариера (1926 – 1937) е свързана със 
служби във Варшава, Прага, Виена, Рим и Лисабон. След 1940 
г., когато Румъния е задължена да предаде на Унгария Северна 
Трансилвания, постъпва на работа в университета на Сибиу. 
Преследван от режима, през 50-те години, заема скромната 
длъжност на библиотекар, като продължава да пише стихове и 
философски студии, превежда много интензивно чужди автори, 
главно от немската литература (прави нов, блестящ превод на 
„Фауст“ от Гьоте). През 1960 г. получава правото да публикува, 
но умира на 6 май 1961. Погребан е в родното си село Ланкрам. 
Погребението му става повод на големи студентски демонстра-
ции в цяла Трансилвания. Моралният му авторитет е огромен. 

Днес Лучиан Блага е считан за един от големите поети 
на Румъния и Европа. Наричат го още „бащата на модерната 
румънска поезия“. 

П
Р
Е
В
О

Д
Н

А
 П

О
Е
З

И
Я



178 стр.  ИЗВОР ‘2011 АЛМАНАХ АЛМАНАХ ИЗВОР ‘2011 стр. 179

ЛУЧИАН БЛАГА
ПОЕЗИЯ

ТИШИНА

Такава тишина и сякаш чувам в нея
как лунните лъчи се блъскат по стъклата на прозорците. 

В гърдите ми
се буди глас незнаен
и песен стародавна, за чужд копнеж запява. 

Разказват, че нашите деди, изгинали са твърде млади, 
във вените със буйна, 
страстна кръв, 
и слънце живо във кръвта, 
се връщат в гърдите ни – 
живота си неизживян
да доживеят. 

Такава тишина и чувам в нея
как лунните лъчи се блъскат по стъклата на прозорците. 

Дали и моята душа след векове
във нечии гърди не ще пропее
по струни нежни от тишина, покой, 
по арфата на мрака – за погубената младост, 
за надеждите разбити? Кой знае? Кой ли знае?

ВЕНЕЦА С ЧУДЕСАТА НА СВЕТА 
НЕ МОГА ДА ПРЕКЪРША

Венеца с чудесата на света аз не прекършвам
и не убивам никога с дъха си тайните, 
които пътьом срещам 
в цветята и в очите, по устните и в гробниците хладни. 
Тъй лесно светлината людска
убива непроницаемата тайна
на глъбините мрачни. 
Със светлината своя аз умножавам
тайните в света -
и както белите лъчи на нашата луна
не намаляват, а усилват трепетите на нощта, 
така и аз зората мрачна украсявам
със тръпки силни и загадки свети. 
И онова, което тук докрай не е разбрано, 
съвсем не може вече да се разбере
от моя поглед – 
защото влюбен съм
в цветята и в очите, във устните и в гробниците хладни

ПРЕЗ ДИМА

Дочувам кратък полет с крясъци 
на гъски сред студени пасища. 
Отнякъде долита песен – 
слова, мелодия – прастари. 
Замлъква свирката и друго не подхваща тя. 
Алилуя, погледът ми се изпълва с птици, 
с вятър. 
Останах верен и докрай покорен на живота, 
но мисъл мъдра и дълбока все пак не му дължа. 
Макар в движение, се спирам често
да видя небосвода как тъне във вода. 
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От шумата на селото измъквам се, 
то сякаш от библейска шатра. 
Алилуя, днес е като никога -
аз, брате, уморен съм
от калната земя
и от дима ѝ, плъзнал от огнищата нагоре

ЛЯТО
Далече по хоризонта – една след друга -
безмълвни мълнии потръпват
като нозе на паяци, 
изтръгнати от тялото, 
което те са носили. 

Жега е. 

Земята е безкрайна пшенична нива
и глас на скакалци. 

Под слънцето класовете
притискат към гърдите си зърната
като кърмачета. 
Лениво времето разтегля миговете си
и след това заспива
сред алените макове. 

Наблизо щурец просвирва. 

ПОСЛЕДНАТА ДУМА

Наех звездите
и сред зодиите древни
се изгубих. 
Животът с кръв и празни думи

от дланите ми се изниза. 
И кой ще ме упъти по водата?
Ще ми посочи брод през огъня?
Ще ме избави от птици хищни?
Дори и пътищата ми избягаха. 
Не ме желае
никъде Земята. 
Как прокълнат съм!
Ще се убия ведно със кучето
и със стрелите, дето ми останаха. 
До корените твои ще се погреба. 
О, Господи, дръвче съм плодно, белязано отдавна!

ВЕЛИКИЯТ ПРЕХОД
В зенита си е Слънцето – поело везните на живота. 
Небето се раздава за водите на Земята. 
Животните спокойно и без стръв минават, 
привлечени от сенките си в коритата на реките. 
Листата се навеждат ниско – 
същинска приказка!

Тук всичко иска да остане в Сътворението изначално. 
Кръвта ми единствено оплаква
отминалото детство, 
тъй както старият елен зове сърната, 
покосена от смъртта. 

А може би и детството ми мъртво е?
В земята вкопано е дълбоко?
Напразно чакам вест от него – 
тук само пещерите екнат, 
потомците са тъй далече. 

Кръвта без отговор остава. 
Ако е тихо, все пак ще се чуе
как сърна потропва с копитца по смъртта. 
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Не зная по кой от пътищата да поема. 
Като убиец съм, който натиква кърпа
в устата на поредната си жертва, за да млъкне. 
Затъпквам с крак останалите извори все пак, 
за да утихнат те завинаги, 
завинаги да замълчат, 
завинаги да замълчат... 

НЕ СЪМ ЧОВЕК НА ДЕЛОТО

Безброй сте вие, хората на делото, 
по пътищата ви откривам, в града, на село. 
Единствен аз не правя нищичко полезно – 
готов съм и в морето да ме хвърлят. 

Отдавна чакам да ме срещне този, който
прощава всичко всекиму. 
Ти не отвръщай поглед
и не осъждай моето бездействие. 
Сред хората на делото живея, 
но с двете си ръце
прикривам тайнствения плод, 
узрял на друго място. 
Не ме проклинай! О, не ме проклинай!

Приятел съм на глъбините, 
другар съм на покоя, 
на делото съм чужд. 
Ще взема кост от гроба на предците, 
за да направя свирка
и като песен до смъртта да стигна. 

Ще ме посрещне брат ми въпросително, 
сестра ми изумена ще ме гледа. 
Единствена змията, свита на кълбо в нозете, 
ще разбере душата ми
с очите си, 
обърнати към мъдростта отвъдна. 

СЪН

Нощ. Звездите танцуват по тревата. 
Оттеглят се пътеките в гори и пещери. 
Горнякът спира своя шепот. 
Накацват по елите сиви бухали. 
В мрака без свидетели
се успокояват
и птици, и земя, и кръв, и страсти, 
които вечно те влекат. 
В полъха – една душа
без настояще
и без минало. 
Със сподавени звуци, 
между дърветата
се издигат пламтящи векове. 
Насън
кръвта ми като вълна
се оттича от мене
обратно в предците. 

МЕТАФИЗИЧЕН ПЕЙЗАЖ

Дори при Апокалипсис пак петлите
ще кукуригат из румънските села. 
А кладенците нощем
ще отварят очите си, за да дочуят
мрачни и зловещи вести. 
Как птиците – тези бели водни ангели
морето надалече от брега отведе. 
На сушата – с тамян в косите
Исус в страдание простенва
Седемте последни думи
от кръста свой. 
А в лесовете сънни из тъмните усои 
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добитъкът тайно, за да отпие
от мъртвата вода на водениците. 
Изгаря на вълни като във пещ
земята посивяла цяла. 
Пърхат със звуци на легенда
прекършени криле в реката. 
Вятърът из горите вие, 
мята клони и рога еленови. 
Камбанен звън отеква из тревите, 
а може би ковчези пеят

ПИСМО

Не бих ти писал тези редове, 
но трети път петлите пяха
и трябваше да викна:
- Кажи ми, Господи, отговори:
от кого съм се отрекъл?

Сега по-възрастен съм, Мамо, 
не все съм същият -
прегърбен, 
погълнат от въпросите съдбовни. 

Дори и днес не знам защо си ме родила:
навярно да се лутам сред нещата -
да слагам ред:
да казвам кое е истинско и хубаво?
Ръката пада – какво от туй?
Гласът пресеква – и туй е нищо. 
Защо си ме родила, Мамо?
Убита птица – 
тялото ми пада тежко
в нозете твои. 

ЕПИТАФ

Как трудно се открива пътя!
Кой ще посочи твоите дела?
мигът се проявява късно, 
забравил да разкрие
през теб неподозираните Стъпала. 

И падаш като лист отронен. Стоварваш се
върху очите на пръстта. 
А майките светици
и светлините, 
както и другите – заспали под земята
приемат твоите слова -
отново жаждата ти утоляват. 

ВЕК

Летят машините надземни. На кулите се вихрят
невидими междуконтинентални електрически дуели. 
Антените от покриви пространствата опипват, 
но вестите не са еднакви, тъй като и различните езици. 

По булевардите кръстосват сигнали синкави, 
светлинни надписи крещят за свободата на личността. 
Отново катаклизми ни предричат -
дори и думите потъват в кръв. 
Наблизо има търг – продават фланелката на шампион. 

Архангели, дошли града ни да накажат, 
нахълтват в бара с опърлени криле. 
Танцьорка в бяло ги повежда и с усмивка
на палци се изправя – сякаш върху обърната бутилка. 
На изток, нависоко – на милиони километри, 
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звездите си разказват приказка една:
Как в полунощ глиганите разровили
най-чистия от всички извори в гората. 

ВЪЛШЕБСТВОТО НА СЕМЕНАТА

Ти молиш ме с усмивка пак и с думи мили, 
да ти намеря най- редки семена
от нашата Евтопия, тъй славната градина, 
където мълниите – плодоносни и внезапни, кръстосват се
и вихрено танцуват пред очите ни. 
Да, по-трудно е наистина из каменния град, 
с усилие невероятно, 
и не под арки буйни от цветя, 
да диря дълго продавачите на семена. 
И ето, че подразбра прекрасно, що за птица съм
и моето влечение към естеството, 
което блика и изтича от изворите бистри. 
Ти усети неистовия ми възторг пред силите потайни, 
обсебили дори и най- дребните зрънца, 
миниатюрни и търпеливо чакащи с години божества
в браздите мартенски напролет да ги хвърлят. 
И не един път съм се чудил на семенцата – тъй удивително
укрили силите ефирни. 
Виж колко скромни на вид побраните за тебе семена – 
всичко, което ми поиска. 
От светлината по-светли сякаш и тъй наивно привлекателни. 
Чували цели семенцата дружно пълнят. 
И представи си – с цветове са най-различни. 
От жълтото до златно, едноцветни, пъстри, 
червени и зелени, даже сини. 
Цветовете им очите вземат непременно. 
Багри чисти, свежи – такива има
само по държавен герб
и може би навярно по яйца и пойни птици. От тях

ако в шепа вземеш – нежни и прохладни, 
ще чуеш звуците подобни
на копринения пясък от бреговете чисти на море от Изтока. 
Като момче обичах от леглото бос
до хамбара раничко набързо да изтичам, 
палаво да се зарина във вълната на пшеница златна. 
Да потъна и да се забравя в аромата. 
А и днеска щом се случи планина от жито пак да зърна
с дъх на живот и нова пролет, трудно сдържам
порива си детски – да потопя лице във кехлибара, 
за да ми вдъхне сила. 
И страх, и срам изплуват мен жестоко – 
да не разбудя боговете, 
сънищата им – тъй мъдри и разумни. 
На всяко зрънце справедливо прошепнал бих: „Хвала!“
А мисълта за лято с небето ведросиньо и чучулиги, 
във всякое от тях откривам, тъй както е записало. 
Да, в съня на житото ти можеш да дочуеш
как класовете зашумяват и пеят весело градините. 
От век за векове до нас, 
венеца полски как с грация те свиват
във паметта народна или в глас. 

Преведе от румънски Огнян СТАМБОЛИЕВ
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БЕРНАР АНРИ ЛЕВИ

Огнян СТАМБОЛИЕВ

БОДЛЕР – герой на роман?! Звучи невероятно. Но не и за 
Бернар Анри Леви (род. през 1949 г.), представител на „новата 
френска философия“, автор на внушителен брой есета, сред 
които заслужава да отбележим „Завещанието на Бога“, „Черве-
нокожите индианци“, „Възхвала на интелектуалците“, както и 
„Дявол в главата“ (наградата „Медиси“). 

През 1988 г. Бернар Анри Леви написа своя първи роман 
„Последните дни на Шарл Бодлер“ (наградата „Ентерали“, 
1988 г.), посветен на автора на „Цветя на злото“. Построен е 
като анкета, в която на преден план са спомените на герои – 
съвременници на поета, представители на различни социални 
среди: от Жана Дювал, неговата любовница, през критика Сент 
Бьов, до мадам Опик, притежателката на хотела „Гран миро-
ар“ в Брюксел, където Бодлер преживява последните си дни. 
Освен разказите на тези хора (които понякога изобилстват от 
противоречия и неточности), извън перипетиите на тази малко 
патетична история, в книгата можем да открием и любимите 
теми на автора философ. А те са: изкуството като отмъщение, 
драма на недовършеното творческо дело, пропастта между идеал 
и действителност. Под великата сянка на Бодлер, Бернар Анри 
Леви размишлява за съдбата на литературата. 

БЕРНАР АНРИ ЛЕВИ
ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ НА ШАРЛ БОДЛЕР

Да четеш е уморително. Да пишеш също е уморително. 
Няколкото откъса от „Бедна Белгия“, които извади от куфара 
си заедно с новите ръкописи, за да ги покаже на Коко и да ги 
изпрати после на Ансел, го поразиха със своята глупост... Не, не 
коригира тези страници. Нямаше нито сили, нито желание. Не се 

реши и да ги изгори. За това му трябваха сили и енергия, а той 
ги нямаше. Три дни без писане. Три дни бездействие. Три дни 
пустота и в същото време да се взираш в най-незабележимите 
трептения из въздуха. Все още не може да си даде ясна сметка 
какво става, каква магия го държи в плен. Свит в леглото, без 
да може да излезе от това състояние през по-голямата част на 
деня, го измъчваха тягостни мисли, а нощем сънуваше грозни 
мисли, сънища. Мислеше за своето тяло. За бедното си, тъй 
малко обичано тяло, което сега, измъчвано от непоносимата 
болка, продължаваше да отказва помощта на лекарите. Как се 
бунтуваше то! Как му връщаше за поредната небрежност. Не, 
вече не страдаше. Стоеше си така отегчено, лениво, прозирно. 
И в тази прозирност се четеше някаква ирония към всичко и 
към всички, които пренебрегваха природата, плътта. Тяло – 
угризение. Тяло – възмездие. То беше като един стар, много 
стар приятел – доскоро верен и дискретен, но вече започнал да 
води свой живот. Като голям апарат, в който най-неочаквано се 
е повредила някаква малка част. Мислеше за нозете си, които 
отичаха; за корема си, който непрекъснато се подуваше. За 
учестения пулс, за лошото кръвообращение, за постоянното 
главоболие. Мислеше за износения си скелет, дори за прояде-
ните си върешности, и всичко това го изпълваше с безкрайно 
отвращение и погнуса. 

Мислеше си за стареца, в който неусетно се бе превърнал. 
Преждевременно. Боже мой, какво се бе случило заради това 
проклето, жалко тяло?! Или може би заради душата му? Дали 
душата е тази, която носи тялото, или пък е обратното? Не, не 
знаеше какво всъщност се е случило. Нито беше видял, нито 
беше чул стареца, в който се бе превърнал. Единственото, в 
което бе сигурен, е това, че всичко стана внезапно, неочаквано. 
В добрите си часове си казваше, че още нищо не е изгубено, 
че има някаква надежда, но в лошите – разбираше, че съдбата 
го е изиграла. Да, може би трябваше да се помири с тази участ, 
да заживее като истинските старци – спокойно, без вълнение и 
надежда. Фалшив старец! Жалък комедиант! Той, който толко-
ва добре бе описал старостта на други хора, сега трябваше да 
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наблюдава своята. Ето какво правят чувствата, предшестващи 
смъртта. Те са като неверник пред лицето на Бога. Спомни си 
свой стих, на който вече не разбираше добре смисъла:

„И който застели леглото на бедните и голите...“ Мислеше 
си за града. За града, който беше обичал, възпявал, прославял. За 
величието на неговите каменни сгради и мостове, за лудостта на 
пейзажа му, за очарованието на една стара столица. За обелиски-
те, за индустрията, за храмовете, за безделниците и просяците. 
За несравнимата свобода и наелектризиращата атмосфера на 
големите булеварди и площадите. 

Имаше ли право Шели? Мириън, леденият Мириън, когото 
големият град подлуди? Така казваше Едгар Алън По в своите 
мистериозни писания. Той също се вълнуваше от темата за 
безпомощността на човека в тълпата. Трябваше ли да приеме 
твърдението, че урбанистичната поезия е фалшива, измамна, че 
няма стойност, както твърдяха някои критици? Може би... Обзет 
от съмнения, търсещ отговор на този без съмнение важен за него 
въпрос – защото какво би било творчеството му без стихията, 
без лудостта на града? – той писа на съпрузите Льопаж да му 
изпратят една карта на Париж. Скоро я получи. И с нейна по-
мощ се опита, доколкото му стигаха силите сега, прикован на 
леглото, да преоткрие, да съживи голямата си любов към този, 
към този невероятен и безумен град. Трябва да се опитаме да си 
представим, стаята, леглото и самия Бодлер с картата на колене. 
Жалузите са спуснати. Той вече не отива до прозореца. По цели 
часове разхожда показалеца си върху пейзажа от хартия и масти-
ло. Ето я уличката, която най-много обичаше. Ето и друга, която 
беше забравил. Трета, за която си спомни сега. Затвори очи и си 
представи широките тротоари, красивите магазини, блесналите 
витрини. Ето още една – по нея често се движеше един елегантен 
екипаж с милия дук дьо Грис. Възстанови си любимите марш-
рути. Импровизира други, непознати. Даде нови имена на някои 
от кварталите, познати му от години. Посети и други, по-малко 
познати. Откри трети, по-далечни. В тях никога не беше ходил. 
Дори си измисли някакъв малък, несъществуващ хотел и реши, 
че в него ще се почувства добре. После си намери къща. Не му 

хареса кварталът и я премести на другия край на картата. Нали 
лекарят му беше препоръчал по малко да се разхожда. Да, сега 
той се разхождаше! Изпълняваше предписанията, въпреки че 
не вярваше на лекарите. По принцип. 

Накрая се замисли, сериозно се замисли за съдбата си. За 
своя погубен живот. За онова, което беше, което трябваше да 
бъде. И което не успя да бъде. Замисли се и за Брюксел. После 
за Париж. За вечния Париж... Отново се запита какво прави 
тук, в този голям и тъжен град, когато там, в Париж, във вечния 
Париж, бяха известността, славата, успехът... Още веднъж се 
опита да възстанови картината от перона на гарата от преди 
два дена, когато реши да се върне в любимата Франция. Но не 
се реши до край. Остана. Върна се в този мизерен хотел, в този 
тъжен Брюксел... 

Часовете минаваха, той не виждаше вече нищо. Мъгла. Все 
тази противна мъгла. И същото неразбиране. Пустота. Капан. 
Менгеме. Да, беше стегнат като в менгеме. Сякаш някаква не-
видима мрежа беше оплела главата му, крайниците, нещастното 
болно тяло. А то нямаше сили да се измъкне – толкова беше 
слабо и жалко! Как ли щеше да свърши – нещо му подсказваше, 
че тъкмо този влак, който не успя да вземе преди два дена, беше 
последният му, единственият му шанс. Но след като не замина, 
въпреки че можеше – беше си уредил нещата, плати си сметките, 
а и желанието му беше огромно – това означаваше, че над него 
има друга сила, която го възпира. Страшна беше тази сила, той 
не можеше по никакъв начин да ѝ противостои... 

А не беше ли дошъл тук, в скучния и провинциален Брюк-
сел, за да изчезне, дори да умре?... 

Превел от френски език: Огнян СТАМБОЛИЕВ
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СТИХОТВОРЕНИЯ

Рая РАЕВА

БЕЗПЪТНО

не мога да порасна
между себе си и мен. 
пространството не се
продава на деления. 
от тук и от преди
все същият абсент, 
натъпкан със старание
във вените. 

благодаря на себе си
и мен, 
че мислим
за удобството
при оцеляване. 
в чаршафите, 
които ще смекчат
вината,  отрезвен, 
събужда се денят
за зазоряване. 

ПОСВЕТЕНО

алкохолни вечери
в цигарен дим
гравират пеперуди
във главата ми. 
шумът е музика, 
а музиката – шум. 
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или отвън китарите
са просто 
              вятърът. 
светът е пощурял, 
затворен между
тухлените си стени. 
(децата там са полудели)
обърнали му гръб, 
на мръсния бордюр
сме само аз
              и ти. 
и няколко цигари време. 
(след тях и ние пак ще полудеем). 
02.10.2010

ПОДАРЕНИ ДУМИ

стъпвам върху 
зелените чаши в очите ти. 
несериозна съм, 
защото крача в кръгове. 
срещам те 
на спирките на моето
старание
за нещо повече от
периферно тяло
и нечуто искане. 
настъпвам сенките, 
събрани в локвите
от вечното очакване
за ден и свят
без граници. 

ОПИТ ЗА ЗАПОМНЯНЕ
е моето усилие
болезнено да си
припомням всеки
ъглов жест
или квадратна дума
излязла изпод
тъжното ти 
вече възрастно
лице. 

ЖЪЛТИ са сините ти коси, 
когато изгрява обръчът
на общото ни
нежелание. 
за нощ наместо
чисти дни. 
за шум и тишина в шума. 
за миг, погълнат от мига. 
и не е като да не искам. 
не мога да те оцветя. 
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ДЪЛЖИНАТА НА РАСОТО 
В РОМАНА „ПОД ИГОТО“

Бояна АНДРЕЕВА

С написването на „История славянобългарска“, Паисий 
Хилендарски поставя началото на българското възраждане. За 
този период са характерни две перспективи – еволюционистка 
(според която нещата трябва да се случват бавно и постепенно 
и Църквата има по-скоро образователна, отколкото религиозна 
функция), и революционна (където се включват привържениците 
на бунта и въстанието). През годините на Априлското въстание 
надделява идеята за бунт. За хората Църквата се приема като ин-
ституция, която възпрепятства процеса, а не го спомага. Типичен 
пример за този начин на мислене са Каравеловите думи:

Не вярвам аз, че калугер ще спаси раята. 
народът не ще екзарх, иска Караджата
С произведението си „Под игото“, Вазов опровергава 

това обществено мнение, представяйки личната съдба на някои 
свещеници, за които очевидно думите „църква“ и „бунт“ не се 
противопоставят, а показват частите от едно цяло. Българската 
църква, със своите дейци, има значителен принос в подготовката 
и провеждането на въстанието. Освен в революционното дело, 
Църквата влияе и възпитавайки религиозните чувства на наци-
ята. Всеки човек, всяко поколение и всяка епоха си имат своята 
вяра, която крепи духовността. В нея се крият фундаментите на 
възпитанието и манталитета на българина като цяло. Първите 
признаци, които възпитават добродетели у човека, се срещат в 
свещените слова. Човекът формира моралните си устои още в 
най-ранна възраст от църковните канони, които носят по-високи 
обществени идеи, индивидуални за всяко поколение. 

Четейки „Под игото“, неминуемо си задаваме един от 
фундаменталните въпроси, заложени в това произведение, а 
именно: значението на антитезите свобода – робство; духовно 

израстване –принизяване към тривиалното; духовен идеализъм 
и социално -прагматично ежедневие. (църква- революция?)

Заглеждайки се в творбата, виждаме, че концепцията за 
промяната в хората, най-ярко си личи в онези членове на обще-
ството, които по принцип не подлежат на промяна по презумп-
ция. „Опиянението“ от идеята за превръщането на вглъбените 
в първичните идеи за оцеляване хора към бойци за свобода или 
съмишленици на идеята, се вижда и в лица, които са символи 
на цели институции. 

Интересно в произведението е влиянието на Църквата 
върху човека. Разглеждайки поединично развитието на харак-
терите на всички онези предосвобожденски българи, виждаме 
влиянието на християнската религия в начина на възпитание на 
децата, в устройството на дома и в целия малък свят, в който са 
намерили място жителите на Бяла черква. 

В първата глава от романа стои въпросът за раждането на 
човешките ценности, представен с образите на дома, на най-
близките хора, на иконите, „чието присъствие носи в къщата 
здраве и благодат.“ Тук се предопределя живота като преслед-
ване на определена цел – достигане на християнска зрялост. 
Отначало децата са пасивни, но тяхното възпитание в патриар-
халното семейсто: уважение към старите хора, кръстене преди 
сядане на трапезата, прилично стоене на масата, порицание на 
лъжата, е път към прегръщането на една родолюбива идея. 

Малчуганите променят и характера на игрите си: от чилик 
и топка към пушки от пищели и саби от дръвца. Старите хора 
наричат това „Поличба Божия“. Божията ръка оформя дори и 
психиката на чорбаджийските деца. 

Големият син на чорбаджи Юрдан крие в чекмеджето 
си револвер. На годишния изпит пък малката Събка надраства 
наученото в училище и превръща чутото от гостите на баща 
си в обществен лозунг, който стряска присъстващите, разчуп-
вайки традиционното мислене, характерно за манталитета на 
предосвобожденския българин. Тези неосъзнати, а обичайни 
за семейството на девойчето думи за мисията на руския цар, 
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са благословени от Бога чрез поп Ставри: „Боже, помилуй!“ и 
протеста на кака Гинка: „Бога ли разпна момичето?“

Църквата, религията, вярата като цяло, са основни дейст-
ващи вaятели на манталитета на обществото. Закърмени и 
отгледани с определени патриархални ценности и нравствени 
добродетели, хората градират до общество, способно да прео-
бърне моралните устои, градени от църквата с векове. 

Четейки „Под игото“, неминуемо се питаме каква е дължи-
ната на расото в този роман. Интересен въпрос в произведението 
е докъде влияе религията на живота на предосвобожденския 
българин като цяло. Не само за дължината на това расо, но и за 
дълбочината му се поставя въпрос в творбата. Изненадващо е 
как едни закостенели традиции и вярвания могат да се преобър-
нат изцяло и да доведат до масова екзалтация на народа. След 
убийството на двамата турци във воденицата, Бойчо Огнянов 
отива в манастира: „Ела да идем в манастира при дякона Викен-
тия. Рода ми е. Колко добрини е правил той на такива човеци... 
и той е права българска вяра.“

„Правата българска вяра“ е промяната, неподчинението, 
бунтът. За централия герой в произведението е казано много, 
но спираме вниманието си върху онези негови черти и прояви, 
които изразяват авторовото намерение да се внесе в образа му 
месиянско звучене, митологизация от жителите на малкото 
подбалканско градче. Още с появата му в началото на романа, 
се очертават две основни линии в творбата- митологичната и 
реалистичната. Реалността – това са промяната, бунтът и сво-
бодата. 

Убийството, което Огнянов извършва, би трябвало да 
бъде за монасите грях, защото нарушава една от Божиите запо-
веди, но авторът разкрива. дълбоката промяната на понятието 
„грях“ изобщо. Интересна е представата на духовните лица за 
убийството като развитие. Човек, който убива, не е вече прес-
тъпник, а е благословен, а самите убийци използват манастира 
за скривалище. 

Смъртта е събитие, обвито с евангелска символика и като 
такова неминуемо трябва да повлече определени последици. 

Много интересно е изграден текстът, в който се прокарва основ-
ната логическа линия – картините на робството, на борбата и 
смъртта в нея. Взети в цялост, те са едно евангелско повествова-
ние. Раждането на героя в Бяла черква, в случая Бойчо Огнянов, 
не е раждане за живот, а за смърт, точно както Христос е увенчан 
с кръстни мъки. Смисълът на смъртта на двамата турци във воде-
ницата надхвърля простото физическо разрешаване, а се издига 
до единствения път за спасение на оставащите живи. Как хората, 
които трябва да проповядват подчинение, преклонение пред по-
робителя и „свеждане на глава“, се променят до такава степен, 
че точно духовни лица от много висок ранг извършват кражба в 
името на благородното дело, а после я благославят, преобръщат 
разбиранията си за добро и зло? Показателно за тази промяна в 
характерите на хората е описаната среща между Огнянов и дякон 
Викентий. И двамата служат на една благородна идея – промя-
ната, борбата и свободата. Макар и единият да е облечен в черно 
расо, което е символ на отказ от чисто човешкото и телесното, в 
душата му светлее, сърцето му излъчва плам. Расото, което по 
принцип е знак за отричане от света, атрибут, който трябва да 
скрие от обикновените хора чувствата и емоциите на един също 
толкова обикновен човек, се явява и преграда между църквата и 
въстанието, между светското и духовното. Чрез образа на дякон 
Викентий виждаме как въстанието прониква и зад дълбочините 
на расото, успявайки да увлече човека, който го е облякъл. Така 
чрез образа на този монах се събират две линии в рамките на 
един човек, един характер и една съдба. Тук личи драматичното 
противоречие на човека, избрал си един път, а тръгнал по друг, 
неизменно водещ до идеите за революция „Образът му се осия 
от тая благородна, тиха небесна светлина, която само великите 
пламвания на доблестта хвърлят въз човешката физиономия. 
Тия прави, буйни, прочувствени слова на Кралича гърмяха в 
душата му сладко и тържествено.“

Водачите, ръководителите, сеячите на тези революцион-
ни идеи, са назовани с високо отговорното звание „апостоли“. 
Неслучайно това звание е заимствано от Църквата и визира 
12-те апостоли на Христос. 9 години са нужни на Васил Лев-
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ски, за да създаде структурите на революционното движение в 
България. 

Тук ясно личи тенденцията за промяна, която е основна 
сюжетна линия в произведението. Хората вече гледат не деяни-
ето на човека и дали то противоречи на каноните, а мотивите за 
това действие. Дори убийството на двама души е извинено от 
автора чрез думите на воденичаря Стоян за деянието на Иван 
Кралича: „ти ме избави от смъртта, ама и от още по-лошо нещо: 
дето не осрамотиха детето ми и моите старини... Бог да те бла-
гослови и да те награди.“ 

Особено показателна в романа е главата „Зелената кесия“, 
където тези морални устои, тази ценностна система, които 
възпитава църквата у хората и у духовните лица, прерастват 
в революционни идеи. Вазов високо оценява апостолската 
всеотдайност, с която духовниците служат на революционната 
идея. Тук се съзира библейският мотив за завета на богочовека 
Иисус – Той причестява 12-те апостоли, а монасите в романа 
се пречистват с приобщаването с борческото дело в името на 
свободата. 

В тази глава най-пълнокръвно са представени и образите 
и характерите на българските духовници: дякон Викентий и 
отец Йеротей са хора, които, макар и по коренно различен на-
чин, се борят за България. Събирането на пари за закупуването 
на оръжия от първия и търсенето на средства за обучението на 
даровити българчета от втория са от еднакво значение за стра-
ната. „Отец Йеротей беше от рода на ония високо симпатични 
личности, излезли из манастирската килия, на които България 
дължи толкова много за възраждането си. Той даже беше близък 
приятел на Неофита Бозвелий. Ако обстоятелствата му не помог-
наха да послужи с нравствени сили за умственото разбуждане на 
България, то му позволиха да го подтикне чрез изпращането на 
десетина юноши да се образоват в разни училища... той правеше 
добро по съвета на спасителя: каквото прави едната ръка, да го 
не знае другата.“ 

Просветата е почвата, върху която израства революцията: 

„...благодеянията, които пръскаше, бяха за него едно тайнство 
и само Бог им беше свидетел.“

Честта се издига като най-висок идеал на хората. 
Каква е причината едно общество да бъде толкова завла-

дяно от един идеал, че почти да забрави прагматизма?
Почти, разбира се. Малко са тези, завладени напълно от 

естетическия идеал на свободата. Малко са „лудите“. Изуми-
телно е все пак как едно общество, доскоро мислещо само за 
собственото си оцеляване, за запазване на християнското си 
благополучие и на дома си кaто крепост, като символ на сво-
бодата, започва да мисли за една такава свобода като цяло, в 
глобален план. 

„Ганковото кафене“ например е свободното място в Бяла 
черква – заведението, в което хората могат да мислят за полити-
ка, за свобода и революция. С две думи: това е мястото, където 
току-що прегърналият идеята за революция човек може да даде 
израз на своето ново самочувствие, може да се почувства гос-
подар на съдбата си и писател на историята си. Доказателство 
за пълното влизане на революционната идея в съзнанието на 
хората, е промяната в Чорбаджи Марко, който дава черешата 
си за направата на топче. В началото на произведението чор-
баджи Марко се представя като противоречив герой, чужд на 
крайните убежения и правещ впечатление с реалистичния си 
поглед към ситуациите. Поп Ставри и Чорбаджи Мичо са тези, 
които проясняват съзнанието му и го тласкат да върви напред, 
докато „часът удари“, „а той ще върви подир нас със топуза чак 
до Света София“. 

В главата „Около един труп“ върху трупа на черешовото 
топче се откроява надписа „Турция ке падне, 1876г“. Този надпис 
е символичен, той не е написан от човешка ръка, а от извисения 
Дух. Подобно явление се среща в Евангелския текст, макар и 
с друго съдържание. В главата „Около един труп“ метафората 
е ясна. Трупът е стволът на черешата на чорбаджи Марко, но 
символизира разложението на турската империя. Марко дава 
черешата си за топче, което все още не свързва с въстание. 
Чорбаджи Мичо, който е подпредседател на революционния 
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комитет, се опитва да убеди Марко с аргументи, близки до 
християнската душевност на този чорбаджия. „Туркия ке падне“ 
е писано в „евангелието“ от Мартин Задека. Това пророчество 
не отговаря на вярата на чорбаджията. За Марко има по-силни 
убеждения от човешките пророчества. Най-силни са тези, които 
са вдъхновени от Светия Дух. 

Чорбаджи Мичо е записал пророчеството върху топа с 
църковнославянски букви, макар то да има тотален библейски 
обхват. Чорбаджи Марко сам проверява надписа и е „зашеметен“ 
от него. В романа има отредено широко място на евангелските 
символи. 

Основите на свободния дух в човека вече са поставени. 
Това си личи още с пристигането на Огнянов. Едно цяло обще-
ство може да бъде завладяно от „лудия“ (различния), ирацио-
налния начин на мислене, само ако е готово за това. Причината 
за тази масова екзалтация, постигната и представена в „Пиян-
ството на един народ“, не е в пристигането на Огнянов. Той е 
само поводът, символът на това движение, водачът, необходим 
на народа. В тази глава народът не е опиянен от опиума на ре-
лигията, той е възроден от него. Всички слоеве на населението: 
занаятчии, търговци или духовни лица, посрещат възторжено 
идеята на Бойчо Огнянов за революция. Мъже, жени и деца зах-
върлят ежедневните си грижи и започват да допринасят с каквото 
могат за националноосвободителното движение: „Селяните не 
доораваха нивите си, за да леят куршуми и гражданите зарязваха 
търговията... младежите излазяха на военно обучение с пушки 
под команда на стотници и десетници; жените тъчаха навуща, а 
бабите месеха и печеха сухари.“ В „Пиянството на един народ“ 
Вазов представя хората, завладени от революционната идея, 
показвайки една битова картина. С нея той показва пълното пре-
образяване на народа от хора, живеещи и приемащи робството 
като нещо непроменимо, в общество, което приема въстанието 
като неизбежен финал. Авторът разбира причината, довела до 
това революционно движение, до това преобръщане на живота 
и бита на българите. Светлият пример на самопожертвуванието 
в името на святата кауза – свободата, е отдавна поставен. Бойчо 

Огнянов, чиито прототипи са образите на Левски, Волов и други, 
успява да обедини хората около една идея. Силата на идеите на 
Огнянов много бързо завладяват широк кръг от населението на 
Бяла Черква. Времето, което обхваща романа е година и няколко 
месеца. Останалото е дело на комитета, който е създал Левски 
в България и българското революционно движение. 

Така „гостът“ от първата глава в романа отново е пред-
ставен като различен, динамичен, склонен към действие и от-
крояващ се от масата персонаж. Макар и вършейки злодеяние, 
Краличът успява да събуди симпатиите, дори благодарността 
на селяните в Бяла черква, а и на читателя, станал съпричастен 
към историята на едни българи, тепърва събуждащи се за идеята 
на революцията. „Българският народ само тогава ще се отърве 
и види свободен, когато цял грабне топорите и изстрели тия 
душмани.“

Църквата в „Под игото“ е представена като място, къде-
то хората могат да водят социални контакти. Нещо повече, тя 
е и развъдник на клюки, както е описано в главата „Женския 
метох“. Противоположност на нея е манастирът, символ на 
съхранената българска духовност и традиции и истинският 
център на революционната дейност. В едноименната глава на 
романа той е представен като тихо и спокойно място, закътано 
далеч в планината. Не напразно Вазов изрежда само няколкото 
обитатели на мъжкия манастир, за да покаже, че техния брой е 
малък, но голямо е духовното извисяване у тях. 

Особено показателен обаче е образът на игуменът Натана-
ил, въплътил в себе си и духовното, религиозното, и непокорното 
и революционното. Запасаните под расото револвери са символ 
на преобърнатите ценности на хората, възможността две коренно 
различни идеи да съществуват заедно и да се допълват: „като 
извадим калугерското расо, твърде малко калугерско оставаше 
в него. Стените на килията му бяха накачени с пушки, той 
беше изкусен стрелец, псуваше юнашки, умееше да цери рани 
от оръжие и да ги дава. Той случайно беше попаднал игумен в 
манастир вместо войвода в балкана. Впрочем, мълвеше се, че 
бил такъв някога, а сега е на покаяние...“
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Последните глави на романа не изобразяват триумфа на 
победата. Появяват се сцени на разгрома. Тук звучи идеята за 
нравствения резонанс от събитията в душите на останалите 
живи герои. Християнския читател съзнателно или подсъзна-
телно я свързва с Божието наказание. 

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ
Милена Цанева. По страниците на „Под игото“. 
Милена Цанева. За националната епопея „Под игото“. 
Красимира Кацарска. Народ и история в романа „Под игото“. 
Стоян Каролев. „Под игото“ – критическа интерпретация. 
Иван Вазов. Събрани съчинения, Т. XIII. 13. 

ДРАМАТА „РУСАЛИНА“ ОТ ТОДОР ДАШКОВ

Елена ИЛИЕВА

Тодор Христов Дашков1 е роден в Русе на 20 октомври (3 
ноември) 1890 г. Баща му е известен русенски фотограф, който 
се разорява и напуска близките си. Детството на Тодор Дашков е 
трудно и свързано преди всичко с изхранването на семейството. 
Въпреки това успява да завърши гимназиалното си образование 
в Русе и висшето филологическо – в София. 

Литературният дебют на Т. Дашков е през 1911 г. в об-
ществено-научното литературно списание „Гражданка“. От 1911 
г. до началото на 40-те години е активен сътрудник на редица 
литературни списания („Демократически преглед“, „Изгрев“, 
„Нашето семейство“, „Родна мисъл“ и др.) и на вестници като 
„Литературен глас“, „Литературен час“, „Мисъл“, „Светлоструй“ 
и т. н. Той е един от редакторите на сборника „Театралното дело 
в Русе. Исторически бележки и спомени“, който е посветен на 
55-та годишнина от първото представление в Русчук (1871 г.) и 
четвъртвековния юбилей от построяването на Доходното здание, 
което предоставя сцена на Русенския театър (1901 г.) . Освен като 
редактор се изявява и като критик, който предпочита да пише 
оперативна критика по страниците на местните вестници. Но 
Тодор Дашков не е само редактор и критик – той е и автор, който 
се стреми да използва в своето творчество български фолклор-
ни мотиви. Първата му пиеса е „Маркови кули“, която, според 
Змей Горянин (Светлозар Димитров), е единствената драма от 
български автор, написана в миров мащаб2. Втората му драма, 
„Русалина“, е включена в библиотечната поредица „Простори“. 
„Русалина“ печели наградата на Дружество „Българска драма“. 
В началото на 30-те години на XX век Дашков отпечатва и сбор-
ник с разкази „Синият вир“, като в основата на шестте творби 
той поставя идеята, че човек трябва да воюва за любовта. Той е 
един от редакторите на „Юбилейна книга на Русенската мъжка 
гимназия „Княз Борис“. 
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След политическата промяна от 9 септември 1944 г. под-
готвя и друг сборник с разкази, озаглавен „Из низината“, но той 
така и не е отпечатан. Животът на Т. Дашков след промяната 
от 9 септември е много труден, защото губи работата си като 
учител в Русенската мъжка гимназия „Княз Борис“ (днешното 
СОУ „Христо Ботев“), където е работил в продължение на 14 
години и 2 месеца. Дори е бил арестуван от новата власт през 
1945 г., но благодарение на близките си, е освободен, и през 
1948 г. започва да работи като учител в Тутракан. По този 
повод пише до писателя Павел Спасов: „Преди ме смятаха за 
комунист, а сега – за фашист, с всичките последици от едното 
и от другото.“

Тодор Дашков умира на 8 (или 10) юни 1966 г. – забравен 
от обществеността на Русе, независимо, че в продължение на 
три десетилетия той е един от главните двигатели на духовния 
живот в крайдунавския град. Тодор Дашков потъва в сенките 
на историята, но най-известната му творба остава драмата 
„Русалина“, където централен образ е дъщерята на една само-
дива, която отчаяно иска да намери своето място сред хората, 
но едновременно с това да бъде свободна от техните правила 
и норми. 

Благодарение на своето висше филологическо образование 
Тодор Дашков е бил наясно с фактите от българския фолклор. 
Неслучайно в неговите творби, особено в драмата „Русалина“, 
могат да се видят характерни за българската митология образи 
като този на самодивата3. Но преди да преминем към същността 
на тази творба, нека да погледнем отблизо истинския образ на 
самодивата. 

Традиционните митологични образи като тези на зме-
йовете, самодивите, самовилите, вилите, юдите, русалките и 
много други могат да се видят най-вече в митическите песни, 
където се разкрити най-пълно техните характери, особености 
и различия. В това отношение митическите песни, наред с 
обредните, показват как върху почвата на антропоморфизма се 
раждат поетическите въплъщения и образи, които запленяват 
човешкото въображение. Според Д. Маринов народното вяр-

ване представя самовилите като „красиви млади моми, които 
със своята красота са омайвали нашите юнаци. Те живеят по 
високите руди рудини (поляни), край планинските неначнати 
езера, под сянката на витните елхи. Те се къпят в езерата, играят 
хоро по тяхното „хоролище“ и ярят, бързат своите хвърковати 
коне по своите „виролища“ и мятат своите стрели. Конете им 
са сур-елени, които елени са от друг род, а не от обикновените, 
защото са крилати, имат криле и хвърчат. Самовилите носят 
бяло облекло: бяла риза, много тънка, като сянка, през която 
се прозира снагата им, а опасани са със „зуница“ (опас), която 
има цвета на дъгата, но само че зеленият цвят е по-голям и бие 
най-много на очите. Косите им са руси, светли и много дълги, 
та като летят или ходят, веят се далече из въздуха. На главата 
си носят венец от самодивско цвете, с който венец омагьосват 
или бильосват юнаците. Под мишниците си имат леки криле, с 
помощта на които могат да хвърчат; хвърчането им е леко, като 
кога духа тих ветрец, наречен „полибник“. Те летят всякога 
на групи, много рядко сами. На групи се и къпят, на групи си 
отпочиват под елхите и играят.“4

Самодивите, отново според Д. Маринов, имат друга ха-
рактеристика: „живеят по полето – в реките, край мостовете, 
във вировете, край чешми и кладенци; живеят още в клисурите 
и пещерите. Есен си отиват в селото Змейково, а се връщат 
пролет. Те излизат само нощно време, и то в потайна доба, и се 
къпят в реките, вировете, кладенците и чешмите и перат ризите 
си или по поляните играят хоро на самодивските игрища. Те 
са женени или застарели моми. Самодивите причиняват почти 
изключително пакости на човеците.“5

В народните песни обаче, самодивите, самовилите, ви-
лите представляват наименованията на едни и същи същества. 
Всички те живеят из горите, планините, полята, реките, езерата, 
край мостовете, във вировете, край кладенци и чешми. Това 
дава основание те да бъдат свързани с водата и облаците, да ги 
смятат за олицетворение на бързо носещите се по небето обла-
ци. Според народните вярвания, това са душите на малки деца, 
останали без кръщение; на неомъжените девойки; на удавени 
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или загинали, без да бъдат погребани. Краката им са превърнати 
в копита, поради което носят дълги бели рокли, за да ги закри-
ват. Но като цяло тези същества са символи на животворната 
вода и девствената природа, красотата и любовта, волността и 
радостта в живота, песента и изкуството. 

Когато не пакостят на хората, самодивите се влюбват в 
някой овчар или юнак – мотив, който е много добре разработен 
в митическите песни. Момък обича самовила; всяка вечер под-
ковава коня си със сребърни плочки, със златни клинци, вечер 
излиза, сутрин се връща. Срещана ситуация е следната: овчар 
е залюбил пиринска юда самодива. Но най-хубавата митична 
песен по този мотив е „Стоян женен за самодива“6, където се 
рисува волният живот на самодивите, които играят по само-
дивските хорища. Много често там ги привлича свирката на 
овчаря – те много силно обичат музиката и танца. Самодивите 
се явяват в материализирани образи: имат човешки фигури, 
образуват семейства, имат майки, мащехи, братя и т. н. Стоян 
отвежда най-малката от трите самодиви, Марийка, и се оженва 
за нея. В тази женитба за самодива, за необикновена жена, която 
се отличава както с красотата си, така и с волния си характер, 
е изразен копнежът на човека от народа към нещо ново и из-
ключително, което надхвърля рамките на всекидневния живот 
и осъществява мечтите и поетическите видения. Но може ли 
такава жена, олицетворение на песента и танца, на волния полет 
на изкуството, да живее с всекидневните грижи на семейството? 
Марийка, най-малката самодива, предупреждава своя съпруг 
за съдбата, която очаква младото семейство. Наистина тя става 
съпруга, добива рожба, но когато на кръщавката на детето я на-
карват да играе, тя поисква своите самодивски дрехи и избягва, 
изоставяйки своя съпруг и детето си. 

Самодивите влизат в най-разнообразни отношения с 
хората: грабят моми и овчари, състезават се с тях в песни и 
игри, по сила и ловкост, понякога помагат на болни и ранени, 
побратимяват се с юнаци, друг път пакостят, затварят водата, 
избиват деца, но никога не се примиряват с рамките, в които 
протича животът на човека. Колкото и да са „очовечени“ в бита 

си, в характера си, самодивите винаги носят нещо необикновено, 
свръхестествено, неподдващо се на компромис, неподчиняващо 
се на човешката воля. Много често човекът успява да превъз-
могне силата на самодивата, да я унищожи, но не и да измени 
характера ѝ по своя воля. 7

В това отношение главната героиня на Тодор Дашков, 
Русалина, не прави изключение. Тя не е истинска самодива, а 
е само дъщеря на самодива. Но и това е достатъчно красивата 
девойка да носи всички онези черти и качества, които бяха оп-
исани по-горе. Русалина е изключително красива и никоя друга 
девойка от селото не ѝ е равна по красота. Тя притежава онази 
характерна за самодивите власт над хората, особено над мъжете, 
която кара мъжката част от населението на селото да живее, 
мислейки за нея и нейната красота. Тя е волна и свободна като 
птица. Отгледана е сред хората, но не е успяла да разбере защо 
те съзнателно искат животът им да бъде скучен, сив и еднооб-
разен. Русалина обича всички, но не е притежавана от никого. 
Тя е господарка на себе си и своята съдба, защото е уникалната 
личност, която всички герои от драмата малко или много се 
стремят да докоснат, да бъдат като нея – свободни и волни. 
Но тъй като са неспособни да се освободят от своята човешка 
природа, те мразят това, което не могат и не искат да разберат. 
И това е причината накрая Русалина да бъде убита от тоягите на 
доскорошните си приятели и поддръжници и върната на своята 
майка, на света, към който тя принадлежи поначало. 

Първото, което разграничава самодивата, или дъщерята на 
това същество, от обикновената жена, е красотата. И наистина 
Русалина е много красива, най-красивата в селото и дори да не 
е описан външният ѝ вид, за възприемателя е ясно, че тя прите-
жава нещо, което другите жени никога няма да имат. Самата ѝ 
поява някъде е причина мъжете веднага да загубят трезвия си 
разсъдък и да започнат да се стремят да спечелят възхищението 
ѝ, нейното сърце. По думите на Неда, селската злодумница, чиято 
роля в общество е да прави отвари, лекове, но най-често отрови, 
след появата на Русалина селото напълно е забравило за годежи 
и сватби, защото дъщерята на самодивата е в мислите и сърцата 
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на всеки мъж, без значение от възраст и обществено положение. 
Най-яркият пример в подкрепа на това е Радан, синът на кмета, 
който безцеремонно изоставя своята годеница, Аглика, която е 
бременна от него. Нейните молби и сърцераздирателният ѝ плач 
не са в състояние да промени решението му. Радан буквално се е 
поболял от любовна мъка по красивата Русалина. Неговото въз-
хищение към красотата ѝ, към нечувания досега глас е огромно. 
Дори новината, която Неда му съобщава, че Русалина е бутнала 
баща му във вира и се е опитала да го удави, не е способна да 
намали обсебеността на Радан от красавицата на селото. Но 
когато Неда му казва, че Русалина е в по-специални отношения 
със селския овчар, Радан не може да понесе това и предпочита да 
отпрати баба Неда, отколкото да продължава да слуша клеветите, 
които разпространява. Единственото му желание е да се ожени 
за Русалина и да украси дома си с това красиво същество. В това 
негово желание се вижда ясно мотивът, който кара героите от 
митичните песни да искат да създадат семейство със самодива, а 
именно заложеният в тях стремеж към новото, към това, което е 
извън рамките на общоприетото. За Радан женитбата с Русалина 
няма да му донесе чак толкова голямо увеличаване на семейно-
то богатство, колкото изход от сивия селски живот. Но понеже 
самодивската дъщеря не отвръща на чувствата, тя ги посреща 
като вид шега, с леко презрение дори, любовта му се превръща в 
безсилие. Също така в драмата има и друг герой, който се изправя 
пред същия кръстопът. 

Станкул, подобно на своя син Радан, изпитва физическо 
привличане към Русалина и това е причината той да бъде бутнат 
във вира. Кметът иска Русалина да му стане снаха, за да заграби 
богатството на баща ѝ. Но тъй като тя категорично отказва това 
да се случи, неговото несполучливо заграбване и фактът, че 
Русалина не отвръща на желанията му, предизвикват привлича-
нето му към това волно същество в неразбиране, което в края на 
драмата се превръща в омраза. По негова инициатива се събират 
селските стареи и отиват в дома на Младен, бащата на Русалина, 
за да я съдят и пак по негова вина Русалина намира смъртта си 
от ръцете на хората, които допреди дни са били нейни другари 

и приятели. В началото нейната красота е това, което привлича 
хората, включително и Станкул; но в края именно красотата по-
губва главната героиня. Но Радан и Станкул не са единствените 
мъже, които са запленени от красотата на самодивската дъщеря 
и присъстват в сюжета на драмата. 

Подрумчо, певецът, обича Русалина и неговата любов към 
нея е нежна, а не варварска и искаща Русалина да бъде укро-
тена и променена. Неговата любов не е физическа, а душевна 
и това е причината по-късно Русалина именно на него да даде 
разковниче в израз на своята любов и така още повече усилва 
гнева на обществото. Той я обича такава, каквато е, и красотата 
за него е само външният вид на душата ѝ. Но красотата ѝ не е 
единственото различие на главната героиня от другите хора, от 
останалите жени. 

Тя притежава специалната способност да командва, да 
контролира мъжете около себе си. Това е власт, която никоя друга 
жена от селото няма. И това е точно онази сила, която привлича 
хората към свръхестествените същества като магнит. Човек труд-
но устоява на нещата, които са отвъд рамките на неговия свят и 
тъкмо непознатото го привлича. Русалина се явява точно този 
магнит, този пламък на свещта, който привлича селяните към 
себе си и е причината после да страда, заради своята уникалност 
и магнетичност. Най-ясен пример за това може да бъде намерен 
още в първото действие на драмата, когато Радан в своя гняв 
хвърля цветята, които овчарят е подарил на Русалина, на земята, 
но след това е накаран от властния глас на самодивската дъщеря 
да ги събере и вдигне от праха. Той няма сили да се противо-
постави на магнетичната ѝ особа по няколко причини: първата 
причина е, че той е обсебен от нея и би направил всичко, за да 
привлече вниманието ѝ върху себе си и второ – човек трудно, 
дори за него е невъзможно, да устои на същество от ранга на 
самодивата. Неслучайно образът на властната, магнетичната, 
идваща от гората и разбиваща сърцата на мъжете жена присъства 
толкова често в митичните песни. И затова Радан най-послушно 
прави това, което Русалина иска от него; той просто не може да 
се противопостави на нейната сила. 
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Друг пример в подкрепа на това откриваме във второ 
действие, където Русалина показва истинските лица на стареите 
и на Станкул, дошли да я съдят в родния ѝ дом. Тя не се страхува 
да каже на глас онова, което е за селяните обществена тайна: 
че опитът на Станкул да ощипе Русалина не е бил първият и 
последният му опит, а просто един от многото; че последната 
му жертва е не коя да е, а снаха му – Аглика; че първият старей, 
когото тя оприличава на свят човек, всъщност бие дъщеря си и 
Русалина иронично му пожелава Господ да подкрепи десницата 
му, та по-лесно да умори дъщеря си. Тя също така добавя към 
разкритието, за което всъщност всички присъстващи (Русали-
на, Аглика, Радан, Младен, Станкул, Неда, стареите и всички 
момци и моми) знаят отдавна – че вместо да ѝ строши главата 
със силната си десница, бащата на момичето е счупил крака ѝ, 
за да не забравя никога бащината обич какво представлява. Ру-
салина разкрива също така, че третият старей, който привидно 
„гори от любов към своя народ и на мегдана бие ръце в гърди-
те си“, всъщност през нощта продава същия този народ, към 
който изпитва такава патриотична любов, за една паница леща 
и пренася какво ли не през границата. И четвъртият старей не 
се измъква от Русалина, която разкрива как за пари този човек, 
приличащ на човекоподобна животинка, сватосва без венчавка 
и така нарушава светостта на брачната церемония. Естествено, 
след като Русалина приключва с разкритията си, всички от 
горепосочените хора започват да отричат и отправят към нея 
от лоши по-лоши клетви и пожелания, без да съзнават, че така 
всъщност противоречат на себе си. Те би трябвало да са пример 
за подражание и ако имат някакви отрицателни черти, то те тряб-
ва да бъдат минимални и лесни за отстраняване. Вместо това те 
са тръгнали да я кълнат и заплашват с горене на клада и така, с 
тези свои думи, те потвърждават всичко онова, което Русалина 
е казала за тях. И това е причината тя да приема своите съдници 
с насмешка и презрение – това предизвиква истеричния ѝ смях. 
Нейната магнетичност на самодива я кара да продължава да го-
вори, да разкрива мръсните тайни на обществените съдници, да 
ги сипва сол в раните им, да разкрива слабите им места, защото 

всъщност Русалина не се интересува от последствията от своите 
думи. За нея дали ще остане жива, дали ще бъде наказана или 
убита е без значение, защото тя така или иначе се е насочила 
към света, от който нейната майка е дошла и към който тя при-
надлежи. Тук, в този случай, не става дума за това как Русалина 
използва своите вродени способности да кара хората да правят 
каквото поиска от тях, а затова, че хората не могат да си наложат 
да престанат да слушат думите ѝ. Това също е сила, с която не 
всеки човек разполага. Нейната магнетичност кара хората да 
продължават да я слушат, дори и да знаят какво ще каже, дори 
и това да разбуни духовете и да причини бъдещи проблеми в 
обществения живот на безименното село. Както бе казано по-
горе, за Русалина няма значение какъв ще бъде изходът от това 
събитие, защото тя е волна и свободна от човешките задръжки, 
независимо, че е отгледана и възпитана като човек. 

Нейната свобода, освен че е заложена у нея, е израз на 
възпитанието, което Младен ѝ дава. Преди да стане един от най-
големите богаташи в селото, той е бил обикновен овчар, който се 
е влюбил в самодива и се е оженил за нея. След като самодивата 
му ражда дете, тя избягва завинаги от него под формата на дим, 
излизащ от комина на къщата. Дотук сюжетът е точно като взет 
от някоя митична песен, но всъщност драмата показва какво се 
случва с това дете, което пораства и се сблъсква с човешкия на-
чин на живот, с неговата двулична природа и с голямата нужда 
от безкрайна свобода, която изпитва от съвсем малко дете. Това 
дете тук е Русалина, която благодарение на баща си е израснала 
с чувството за собствено достойнство. Младен никога не се е 
стремял да я промени, да я направи като себе си, въпреки че има 
моменти, в които я съветва да приеме предложението на Станкул 
и да се омъжи за Радан, но тези съвети имат за цел не толкова да 
я променят, колкото да я предпазят. Единственото, което Младен 
иска за дъщеря си е, тя да бъде добре и в безопасност. За него Руса-
лина е единственият слънчев лъч в живота му след като съпругата 
му го изоставя. За дъщеря си Младен дори е готов да изостави 
плановете си да купи един хан, дори да раздаде богатството си 
на бедните и да се върне там, откъде е започнал живота му. За 



216 стр.  ИЗВОР ‘2011 АЛМАНАХ АЛМАНАХ ИЗВОР ‘2011 стр. 217

него това ще бъде без значение, стига Русалина да е добре, да е 
щастлива и, най-важното, да бъде жива. Нейната волност дава и 
на него свобода и той дори за миг не може да си представи тя да 
бъде като птица в клетка. Той иска тя да бъде свободна, макар и 
да не разбира нуждата ѝ от това. 

Всъщност никой от героите в драмата не разбира истин-
ски самодивската дъщеря. За някои герои се създава такова 
впечатление (такива са например Миклена, Младен, Аглика), 
но всеки пречупва представата си за нея пред собственото си 
разбиране за света. За Миклена Русалина е като собствено дете, 
за което е давала от залъка си, за да го нахрани, но Миклена не 
ѝ е истинска майка и няма как да знае какво наистина се случва 
в душата на това волно същество. За Младен дъщеря му е един-
ственото, което му е останало от съпругата му и той се вкопчва 
в нея като удавник за сламка, защото в противен случай няма 
да има за какво да живее. За Аглика вярната дружка е просто 
приятелка, която е винаги там, където тя има нужда от нея и я 
подкрепя във всичко, но без да се замисля от какво всъщност се 
нуждае нейната вярна дружка. За снахата на Станкул Русалина е 
рамо, на което може да изплаче мъката си и да получи уверение, 
че всичко ще бъде наред. Дори и Подрумчо не разбира своята 
възлюбена напълно. Да, той я обича така, както нито Радан, нито 
Станкул някога ще я обичат, но за него тя е просто романтичната 
представа за една съвършена любов. Макар ѝ обградена от хора, 
които наистина са загрижени за нея, Русалина е неразбрана. 
Единственият, който може да я разбере, е майка ѝ, с която Ру-
салина се среща всяка вечер и научава нови неща. 

Срещата с друга волна душа е много важен момент от 
драмата, защото показва, че дори две души, родени да живеят 
свободни, могат да бъдат коренно различни. Името на майката 
на Русалина не е споменато, но то няма значение за развитието 
на сюжета, защото майка ѝ принадлежи към друг свят, в който, 
може би, имената нямат никакво значение. Тя посреща с иро-
ния, дори с лека насмешка, своята дъщеря и искрената молба 
на детето ѝ за майчин съвет предизвиква презрителната агония 
за родната майка. В българския фолклор многократно се споме-

нава, че самодива къща не гледа и за деца не се грижи. Така че 
не е учудващ тонът на Русалината майка. За самодивата е ясно 
двоумението на Русалина, защото у дъщеря ѝ са съчетани две 
противоположни стихии и макар и поравно, те ще я накарат да 
направи тежък избор. Русалина се двоуми между баща си (светът 
на хората) и майка си (светът на самодивите). Нейната волност, 
нейната красота, нейната магнетичност карат сърцето ѝ да се 
стреми към непознатия свят, за чието съществуване Русалина 
винаги е знаела. Но възпитанието, което е получила от баща си, 
един човек, грижите, които Миклена, една жена, е положила за 
нея и Подрумчо, един мъж, който я обича, я карат да иска да 
остане при хората, дори това да ѝ коства свобода и всичко, което 
представлява като самостоятелна личност. Тя е едновременно 
самодива, но и човек. Тя иска да бъде свободна, но свободна 
заедно с хората, на които държи. Тя презира хората заради тях-
ното лицемерие, заради тяхната омраза към някои неща, заради 
това, че страхуват да бъдат себе си. Но едновременно с това и, 
по някакъв странен начин, им съчувства. Русалина иска да се 
освободи, но за да стане това, тя трябва да посрещне смъртта 
с широка усмивка. 

Това, за съжаление, е избор, който Русалина не прави сама. 
Това е свободата, най-висшата проява на свобода, която е отнета 
от нея и дадена в ръцете на озверяла тълпа хора, които, неуспели 
да приберат красивото птиче обратно в клетката, се опитват да 
го унищожат, но не и да гледат как лети свободно в небето. Тази 
тълпа преди това подпалва родния ѝ дом и така всъщност убива 
баща ѝ, получил удар след заминаването ѝ. Тълпата се състои 
от нейните бивши дружки, които недоволни от подаръците ѝ, се 
настройват срещу нея; от хората, които са били по някакъв начин 
измамени от баща ѝ и решили, че нейната смърт ще отмъсти 
за тяхната несправедливост; от момци, които допреди дни са 
търсели някакъв начин да привлекат вниманието ѝ, които са ѝ 
подарявали цветя и редили мили думи; от цялото общество на 
неназованото село, което преди се е възхищавало на красивото 
оперение на малкото волно птиче, но след това решило, че вече 
няма полза от това същество и че то дава лош пример на младите, 
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като всъщност обществото забравя, че гнилите ябълки се намират 
в неговата градина. Яростта, с която Русалина е убита, показва 
колко малко всъщност е готов човек да разбере различния до себе 
си, този, който живее, за да бъде свободен. Никой освен Радан, 
който е преживял морална промяна, Подрумчо, Аглика и Микле-
на не жалят за погубения живот. Радан, опитвайки се да изкупи 
сторените грехове, се застъпва за нея, но не успява да вдигне 
ръка срещу баща си, което кара Русалина да го нарече „жалък 
страхливец“, защото до самия край Радан не успява да спечели 
нейното уважение и доверие. Подрумчо също иска да се застъпи 
за своята любима, но Русалина отказва под предлог, че от „теб не 
приемам жертва“. Всъщност Русалина не бива убита от тълпата, 
а само пребита, но фактът, че след тази случка Подрумчо я хвърля 
в пропастта, все пак принизява жестокият побой до убийството. 
А затова няма оправдание. 

Най-накрая Русалина намира свободата, за която е жаду-
вала открай време. Намира я, но само чрез смъртта. До самия си 
край тя се е опитвала да накара хората да прогледнат, да видят, 
че животът не е само теглила, патила и вечна работа, а че има 
и хубава, красива страна, която си заслужава да бъде видяна. 
До сетния си дъх се опитва да им покаже, че няма от какво да 
се срамуват, да се страхуват, че е полезно да бъдат себе си, че 
ще бъде много добре ако се откажат от всичките си материални 
придобивки и започнат да живеят като едно цяло с природата. 
Уви, нищо от това, което Русалина се опитва да стори за своите 
съселяни не се увенчава с успех. Първоначално е възприета като 
шарена играчка, към която всяка детска ръка се стреми и иска 
да огледа и опознае. Но след като първоначалната радост от 
шарената играчка изчезне, палавите деца започват да си играят 
толкова лошо с нея, че накрая я унищожават. Независимо дали 
Русалина е сравнена с шарена играчка, волна малка птичка и 
е просто образ на едно наистина свободно същество, изходът 
винаги е един и същ – човек просто обича да унищожава това, 
което не разбира и което повече не може да използва в своите 
жестоки игри. 

Но преди всичко Русалина е главна героиня в една драма 

и животът ѝ протича като драматична пиеса. Разкъсвана между 
света на хората и света на самодивите, Русалина прави своя 
избор, макар и насила. Не се посочва дали е намерила щастието 
и свободата в новия свят на майка си, но тези, които остават 
накрая, са само хората. Единственото свърхестествено същество 
в техния сив живот изчезва и те могат да продължат да живеят 
както преди, само със спомена, че някога измежду тях е живяла 
Русалина – дъщерята на една самодива. 

Подобно на своята героиня, Тодор Дашков не е разбран 
и оценен приживе, дори и след смъртта си. Той се е превърнал 
просто в една от многото сенки, които се крият в книгите за ми-
налото на град Русе – сенки, от които никой не се интересува и 
за които никой не се и грижи. А това е жалко, защото е напълно 
възможно и един творец с по-скромни възможности да напише 
добро литературно произведение, което заслужава да бъда за-
помнено и да остане във времето и за следващите поколения. 
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ОБРАЗИ НА ВРЕМЕТО В СТИХОТВОРЕНИЕТО 
„СТАЯТА“ НА АТАНАС ДАЛЧЕВ

Цвета КАЛИНОВА

В периода след войните, българската литература „мане-
врира“ в различни идейни направления, очертаващи днешния 
вид на поетическото творчество. В българската поезия се осъ-
ществява прелом между Символизма и наложилата се от времето 
предметна поезия. 

В хода на събитията, в българската поезия се появява, а 
по-късно и налага, необходимостта от „промяна“, обновение, 
което да разруши редица разбирания на отминалото време. 

Тази „промяна“ прави Атанас Далчев, създавайки една 
нова за времето си поезия – предметната. 

В сравнение със Символизма, който прикрива реалността, 
„скрива“ от очите на обществото грозната, тежка и болезнена 
страна на живота, като създава образи символи, нереални, бала-
дични, деформиращи реалното, предметната поезия на Далчев 
овеществява образите. Предметността „сваля“ поставените от 
Символизма завеси на живота и света и разкрива непознатото 
досега грозно, страшно бреме на реалното. Предметността в по-
езията остро противоречи на Символизма – реалното е битието, 
в което човешкият дух и материя са подложени на разрушение 
от времето. 

Метафизичният възглед на Далчев изгражда нов образ на 
живота, видян през призмата на неизвестното и недостъпното 
за „простия“ човек. Откроява се дистанцираността на Далчев 
от природно-фолклорната образност, от индивидуализма на 
Символизма, изграждащ деформацията на света. 

Предметната поезия отразява някои от най-характерните 
тенденции на поезията за времето. 

За периода след войните, характеризиращ се с нарушени 
морални норми, се появява поезията на Атанас Далчев, която е 
израз на отчуждения почти унищожен, човешки живот. 

Неслучайно и алиенацията е водещият мотив в твор-
чеството на Далчев. Човекът е просто „индивид“, чиито вза-
имоотношения с другите (хората) са прекъснати. Внушава се 
усамотение и осмисляне на житейските идеали и следствия от 
него. Човекът е изолиран от нормалната си среда. Човешкото 
съществуване е умъртвено, но се загатва неговото присъствие 
чрез времето, изтичащо в хода на събитията. Образите на вре-
мето са неми „свидетели“ и „съучастници“ на психологическите 
коментатори – предметите. 

Стихотворението „Стаята“ е своеобразен пример за изо-
лираната и отчуждена човешка душа, подложена на разрушение 
от времето. 

Именно алиенацията на човека загражда „стените“ на чо-
вешката „стая“. Стаята е ограничителната материя на човешката 
душа и психика, контактуваща с външния свят (хората) чрез 
„преносни“ спомени и отмерваното изтичащо време. 

Стаята е самият човек, стените – преградата, поставена 
от човешката психика на душата. Психическото съществуване 
е ограничено и споделено (чрез прозорците и вратите). 

Стихотворението „Стаята“ е изградено от четири стро-
фи. 

В първа строфа се внушава предположението но лириче-
ския „Аз“ за безсмислено водения живот в стаята – животът на 
самата „стая“:

Би казал, че във тази стая
не е живял отдавна никой, 

че е заключена стояла
с години нейната врата. 

Изолирането ограничава контакта с външния свят. „Вра-
тата“ е заключена с години. 

Във втора строфа се разкрива мистичната чувствителност 
на „стаята“:
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В ъглите расне неусетно
вечерната дрезгавина

и вехне есенното слънце
върху килимите на пода, 

а светят жълти зимни дюли
наредени върху комода
като голяма броеница
от кехлибарени зърна. 

Времето (животът) е образно разпределен в сезоните 
(годините). 

В „душевността“ на „стаята“ се усеща отмаляването, 
умората от живота. Денят си е отишъл (младостта представена 
като ден) и „вечерната дрезгавина“ е настъпила (дошъл е ред 
на зрялата възраст в човешкия живот – есента). 

Чрез трети стих – „есенното слънце“ и пети стих – „жълти 
зимни дюли“ се създава алюзия за мотивите на есента (приро-
дата пожълтява и човешкият живот, подобно на нея остарява). 

„Дюлите“ (емоциите, чувствата, преживявания), подреде-
ни в съзнанието (те са отминали, превърнали са се в спомени) 
са сравнени с броеница (както броеницата се преброява редица 
пъти, така и спомените се повтарят многократно) и са увекове-
чени в „кехлибарени зърна“. 

Третата строфа разкрива спомена по един почти отминал 
живот :

Какви лица ли отразило
ревниво пази огледалото?
То сякаш е един прозорец

отворен в друг предишен свят. 
Часовникът е вече млъкнал

и в неговия чер ковчег
лежат умрели часовете

и неподвижно спи махалото. 

За поезията на Атанас Далчев са характерни диаболичните 

образи (заимствани от готическите романи), които подсилват 
ефекта на демоничното, мистичното в стихотворенията му. 

 В стихотворението „Стаята“, в трета строфа диаболичните 
образи са огледалото и часовникът. 

Огледалото е скрит „образ“ на човешката памет. През нея 
са минали много събития но тя (т. е огледалото) „ревниво пази“ 
лицата, образите (хората, минали през живота). 

Огледалото е сравнено с прозорец (един от начините (по-
добно на вратата) „стаята“ да общува с външния свят), който 
общува с „друг предишен свят“ (светът на отминалото време, 
светът на детството, младостта). 

Времето е оказало влияние и върху часовника (вторият 
диаболичен образ в третата строфа), който е вече „млъкнал“ и 
е извършено дори и символично погребение на неговите „атри-
бути“ – стрелките отмерващи времето (часовете), и махалото, 
което „неподвижно спи“. 

Това символично погребение се отнася не само за времето, 
часовника, а и за човешкото съществуване (образното същест-
вуване на стаята). 

В четвърта строфа е пренесена „символичната смърт“ 
на „стаята“. След погребението следват „некролозите“, вж. 
„Портретите на жени, които/ са си отишли от света, / висят, от 
слънце пожълтели“, т. е. подобно на некролог, който „виси“ и 
пожълтява от времето. 

Стаята е мъртва:

Заспала тежко върху пода, 
сънува в здрача тишината

и цялата печална стая
залязва бавно с вечерта. 

Стаята е заспала на пода (лежи върху земята – подобно на 
мъртвец) и „залязва бавно с вечерта“ един живот . 

Мотивът за разрушението намира място и в стихотворе-
нието „Стаята“. Главен разрушител е времето, чиито образи 
намира израз в предметите на стаята. 
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Стихотворението „Стаята“ съдържа описания на карти-
ни, които представят изтичането на живота през „пясъчния 
часовник“ на времето. Макар и да преобладава безсмислието и 
носталгията, изразяващи неизбежната смърт, „Стаята“ намира 
спасение в бляна по радостите на живота, откриващи отпор в 
стените на „стаята“. 

Спасението намира израз в прозорците и вратите, които 
единствени осъществяват поддържането на живота. 

Образите на времето в стихотворението „Стаята“ са тези, 
които внушават присъствието на живот, но и отричат неговото 
съществуване. Те са „съучастници“ и „коментатори“, имащи 
способността да владеят живота, изолиран от „живото“. Времето 
разкрива предстоящото, но заличава отминалото. То създава, но 
разрушава човешкото, за да изгради метафизичното в лицето 
на мъртвото. 

ВОЙНАТА

Моника МИРЧЕВА

Войните са навсякъде, дори и след Първата и Втората 
световни войни. Вместо да си вземем поука от тези две изключи-
телно ужасяващи събития, битките продължават и с пълни сили 
в почти всеки дом, всеки кръг от хора, политически размирици 
или часове в училище, но с друг облик. Няма никакво значение 
къде сме, войната е около нас. 

Воюването за по-добра диплома, за по-добър живот, за 
сърцето на любимия човек или просто за надмощие ни заоби-
каля непрестанно. Искайки безгрижен живот, живот, който да 
е устроен така, че да нямаме проблеми, ние всъщност водим 
битки за преустройството на положението, в което се намираме. 
Меркантилността, обезличаването на хора от лицето на Земята, 
подмазването ни на шефа с цел по-висока заплата, ни потиква 
към размисли с не добри помисли и заключения, които водят 
до битка за справедливост. 

Можем да се борим за всичко – за приятелство, за уваже-
ние, за израстване, било то умствено или в работата, но няма 
по-голяма радост и по-голямо щастие от това, да имаме успех. 

Войните по улиците са за надмощие на раса или група 
хора, в повечето случаи бунтари, целящи да внушат респект в 
домовете на квартала. Вдъхновени от идеите за расови дискри-
минации или от поредния расистки филм, те решават за вземат 
проблема присърце. А има ли смисъл?

Не е война и ако правим всичко за шефовете си – заради 
по-висока заплата, за по-висока длъжност или пък с цел да се 
докажем пред колегите си. Битка е, когато от нулата се извисим 
над всички, и то – самостоятелно. А израстването в хорските 
очи само добрите постъпки могат да го направят. За всичко си 
има начин, но има и хора, които да те дръпнат за крака, докато 
се качваш по стълбата нагоре. Те са навсякъде, затова е нужно 
всяването на уважение в заобикалящото те население. Естест-
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вено, няма да има смисъл, ако чакаш всичко наготово. Някой 
ми беше казал „За да успееш, трябва първо да се докажеш, да 
вярваш в себе си, че можеш, и да убедиш другите, че можеш, 
след това всичко е само работа“ и аз напълно подкрепям тези 
думи. Трябва да водиш война. 

Сраженията вкъщи не са всекидневната битка за това кой 
ще изхвърли боклука или кой ще отиде до магазина. Понякога 
този вид „борба“ отблъсква малките войничета от майорите, 
чиято роля игаят родителите. Семейства, за които децата са 
един вид от Отдел „Чистота“, много често биват пренебрегвани 
от собствените си деца, когато порастнат. Караниците, наказва-
нията, боят за това, че боклукът не е изхвърлен са ежедневни и 
все по-често срещани. 

Тези войни, битки, сблъсъци, борби, наречете ги както 
искате, те са около мене, около вас. Те са неща, които не можем 
да избегнем, защото са част от битието ни. Искайки да живеем 
по-добре, ние се борим с трудностите в живота. Искайки да 
успеем, се сблъскваме с всички онези хора, които се опитват да 
ни спрат, за да са номер едно. Опитвайки се от никой да станем 
някой, да обърнем нещата в наша полза, водим война и за да я 
спечелим, даваме мило и драго, кръв и пот. За да живеем доб-
ре, да няма лишения водим битки, а какво става, когато имаме 
всичко? Просто завист и борба за власт. 

„ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА“ – ГЛЕДА И ВИЖДА

Христина СЯРОВА

Разказът „Дядо Йоцо гледа“ е написан в самото начало на 
ХХ век – 1901 година. Художествената цел на произведението 
е да покаже напредъка на Следосвобожденска България и да 
направи драматична равносметка на отношението на българи-
те към свободата. В простия сюжет на фрагментарния разказ, 
Вазов разглежда една сложна проблематика, която продължава 
да е актуална и до днес. 

Творбата създава усещане за наблюдение на настоящето 
през призмата на миналото. Това впечатление е внушено чрез 
образа на дядо Йоцо. Той ослепява непосредствено преди 
Освобождението и желанието му е да види „българското“. Не-
говата визия за свободната родина е изцяло през спомените от 
робството. Той си представя околийския началник като паша, но 
български, и е силно впечатлен, защото пред него е застанало 
свидетелството за държавност – представител на администра-
цията. И ето – пред Йоцо е първото доказателство за новото, 
за „българското“ – България вече има администрация – първи 
сериозен признак за държавност. Срещата на слепеца с войника 
потвърждава, че друга нужда на свободното отечество е задово-
лена – армията е налице. Представителите на държавата доказва 
на Йоцо, че „българското“ е управлявано и защитено. Показва, 
че контрол има, но той вече е наложен от българи над българи 
– и това е добре, защото това е била мечтата на възрожденците. 
Но за да бъде победата над старото пълна, в България трябва да 
има нещо, което е липсвало на Османската империя. И тук се 
появява железницата. Макар да е неодушевена, макар дядо Йоцо 
да не може да говори с нея и да я разпита, тя свидетелства най-
убедително за свободата. Не просто е построена железопътна 
връзка с околните градове – железницата е доказателството, че 
българските учени са по-добри от френските, че българската 
хазна е по-богата от османската. Железницата е гарант за един 
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много по-добър живот, защото това, което не е било по силите 
на пашите, е по силите на свободна България. И понеже дядо 
Йоцо никога не е виждал подобно „чудо над чудосиите“, той 
асоциира локомотива с митично същество. За него железницата 
не е средство за превоз – тя е средство за разпространение на 
славата на България. Когато администрацията и армията са от 
българи, тогава е възможно да се построи нещо, непосилно за 
френските инженери и османските големци. 

Макар и сляп, Йоцо „вижда“ неща, които остават незабе-
лязани от неговите съселяни. Те не обръщат сериозно внимание 
на околийския началник, защото са виждали по-големи хора 
във Враца. Селяните не са впечатлени от войника, нито пък 
от промяната, която железницата доказва. Те остават слепи за 
развитието на България, за факта, че тя е икономическото чудо 
на Балканите в края на XIX и началото на XX век. И понеже 
не оценяват напредъка на страната си, селяните се подиграват 
на дядо Йоцо, които поздравява нова България. Селяните не 
виждат особена разлика между образа на родината си преди и 
след Освобождението. И остават роби на собственото си съз-
нание и предразсъдъци – „… същите хора, със същите страсти, 
неволи и сиромашия, както и преди.“ Свободни политически, 
роби – духовно. 

Да ви звучи познато? Разказът е толкова актуален преди 
сто години, както и днес. Хората са поробени интелектуално и не 
виждат възможностите за просперитет. Не виждат, че са свобод-
ни, не осъзнават вариантите, които имат за издигане в социалния 
или икономическия си статус. Толкова сме затворени в личните 
си проблеми, в смешните ежедневни ситуации, че пропускаме 
живота да минава покрай нас, вместо да вървим в крак с него. 
За съжаление толкова рядко осъзнаваме, че сме пълноправни, 
че май забравяме, че това някога се е случило. За последните 20 
години сякаш само два пъти българинът е осъзнал, че е свобо-
ден и че може да се бори за по-добър живот – през 1989 и през 
1997. В телевизионно предаване политик, участвал в събити-
ята, сподели, че не би искал никога през живота си отново да 
изживее дните от януари и февруари ’97. Каза, че за него това е 

най-значимото събитие за българското общество за изминалия 
век. Не знам за изминалия век, но за изминалите двадесет години 
– със сигурност. Толкова забравяме, че сме свободни, толкова 
робуваме на желанията си, че допускаме да живеем в абсурдно 
общество, с объркани идеали и ценности, което не знае по кой 
път да поеме. Пренебрегнахме правата си, позволихме други 
да определят нашия живот и неговите рамки. Сами отрязваме 
крилете, които свободата ни дава. Ние сме наследници на тези 
селяни, които отказват да приемат промените. Ние сме като 
тези, които остават слепи за новото, невиждащи хубавите неща, 
които се случват. Пак ние сме тези, които твърдят, че е всичко е 
като преди и не виждаме малките прелести около нас, малките 
радости на живота, които го правят пъстър и цветен. 

Дядо Йоцо пренася през годините мечтания от Раковски, 
Левски и Ботев свободен образ на България. Къде го забравихме 
ние по пътя си? Навикът да гледаме радушно на света около нас 
ни кара да губим удоволствие от живота. Кое е по-доброто? Да 
идеализираме или да осъждаме? Или да бъдем осъждани? Къде е 
баланса, къде е хармонията? Къде е същността на свободата?

Трябва да виждаме реалната обстановка около нас – ве-
роятно картината на българската реалност е твърде черногледа 
без корекции и фотошоп. Но не трябва да я отричаме. Казано е: 
„Когато човек получи лимони – да си направи лимонада!“ Ние 
трябва да крачим смело напред, но да не забравяме откъде сме 
тръгнали, да се връщаме назад – да правим сравнения, за да виж-
даме разликите, да оценяваме, да разсъждаваме… Да мислим. 
Да се променяме. И да виждаме всичко, което се е развило около 
нас. Днес ще пропуснем железницата, утре самолета, вдругиден 
... кой знае още какво?!

„Ще рече човек, че те са слепи, а аз гледам.“ – това е 
оценката на един сляп човек към виждащите. Ние слепи ли 
сме? Или виждащи?
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РАНИТЕ НА КОНСУМАТОРСКОТО ОБЩЕСТВО

Христина СЯРОВА

Изразът „консумативна култура“ за пръв път в историята 
се изпълва със смисъла, който влага и съвременното общество, 
през ХIХ в. Това е поведение, насочено към потребление на 
масово произвеждани и предлагани на достъпни цени стоки. 
Развитието на индустрията, транспорта, рекламата и печата по 
време на индустриалната революция са факторите, който най-
ясно оформят масовия вкус. 

Консуматорското общество е свикнало да приема, из-
ползва и захвърля предложения му продукт. Това поведение 
възпитава у човека да употребява ВСИЧКО – вещи, стока, хора... 
Консуматорската култура всъщност води до обезценяване. Кон-
сумирам означава използвам, респективно консуматор означава 
използвач. Човек, който се домогва да желаното, с цената на 
всичко, без дори да я осъзнава. 

Технологиите се развиват с всеки изминал ден. Чуваме 
как японски учени разработват свръх модерни коли и компю-
три; как американски изследователи подготвят чипове, които 
да се вградят в човешката ръка, врат или друга част на тялото. 
Същите тези технологични гении създават продукти, без които 
нашето ежедневие би било невъзможно – компютри, телефони, 
телевизори, хладнилници и т. н. Ставаме все по-зависими от 
електроуреди и други удобства. Същото важи за удобните ме-
бели, здравите коли. В което няма нищо лошо. Тези „вещи“ са 
създадени единствено, за да са в полза на човека и да улесняват 
ежедневието му, пестеейки време и труд. Със всеки изминал ден 
ставаме все по-завими от електричеството и кабелите, с които 
доброволно увиваме вратовете си, слушайки най-новото mp3. 
Безмислено е да се отрича зависимостта ни от технологиите и 
електричеството. Все по-често се срещат случаите на хора, стра-
дащи от номофобия – страх от липса на телефон. Няма лошо, 
докато тя не превземе съзнанието и не концентрира цялото ни 

внимание. Колко от нас реално могат да оцелеят в „Survivor“? 
Но това не е точно сравнение, защото можем да си позволим 
да поставим под въпрос изолираността на участниците от об-
ществото. Колко от нас биха се справила като Робинзон Крузо? 
Колко от нас биха се мобилизирали до толкова, че да създадат 
свое малко удобство, жилище, общество? Ние, хората, особено 
българите, имаме неприятния навик да не балансираме и да 
не се контролираме. Или се подчиняваме на закона сляпо, или 
го отричаме напълно. Или приемаме чужда култура като своя, 
или не пожелаваме дори и да чуем за нея. Или не използваме 
компютри, или по цял ден се занимаваме с тях. Раните, които 
консуматорското поведение причинява, са неминуеми, защото 
ние не умеем да се контролираме, да поставяме граници и да 
ги спазваме после. 

„Всичко, което е различно от подслон и храна, е лукс“, 
казва Кристиан Диор. Тоест вещите са необходими, но не и за да 
оцеляваме, а просто защото ни доставят удоволствие, улесняват 
ни и т. н. Луксът може да е духовен – книгата означава за някои 
хора много повече от телевизора. Луксът може да е материален 
– българските новобогаташи хукнаха да се надпреварват кой 
ще е с най-голяма яхта, най-скъпа кола, най-хубава жена. Да, 
защото и жените се купуват. По-лошото е, че се продават. Още 
по-лошото е, че не им пука. Защото консуматорската култура 
превръща хората във вещи, които се използват и се захвърлят, 
когато омръзнат или станат безполезни. Когато човек консуми-
ра, той вечно остава недоволен от това, което има, иска повече, 
да иска всичко. Мозъчните атаки на маркетинговите стратези 
и рекламодатели са предназначени към т. нар. „потребители“. 
„Искам всичко!“ казва шарения папагал в реклама за заем. 
„Защо ризата на Петър е толкова черна?“ чуди се съпругата 
на приятеля му. „Дали не е заради праха за пране?“ „А Кнут 
Хампсун....“ „Отвратително!“, казам си аз, гледайки тези долно-
пробни реклами и се чудя кой ще им се върже. Но когато отида 
в супер маркета и видя бурканите с лютеница, които някой лю-
бопитен „потребител“ е отворил, за да пробва, потапяйки пръст, 
осъзнавам, че има такива, които се „връзват“. Гнусно, грозно, 
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гадно. Трите Г-та на моето възмущение. Рекламите твърдят, 
че е вкусно, но, естествено, един уважаващ себе си използвач 
няма да се довери току-така. Консумативността ни възпитава 
в недоверие, отчуждава ни от смисленото, от ценното. Вещите 
придобиват нулева стойност за нас, те не носят наслада за окото 
и естетическия вкус, губят сантименталността си, спомените, 
с които са свързани. Хората се продават за пари, купуват се по-
евтино от някои видове наркотици. Консумативната култура 
обезмисля всякакъв друг начин на живот и, когато надделее и 
превърне човека в парвеню, луксът приема своето най-грозно 
и отблъскващо лице – кич, безумно харчене, безмерна алчност, 
разхищение, покварено забавление. Принципите на консуматив-
ното съществуване е потребление заради самото потребление. 
В крайна сметка не е това смисълът на стоките, те трябва да ни 
служат, за да ни помагат, а не ние да им служим. 

Това е проблем, с който несъзнателно се сблъскваме всеки 
ден – интернет, телевизия, билбордове, плакати... Всяко едно 
послание носи помощ и блага за някого, за другиго е поредни-
ят нож в гърба. Нова рана, която разяжда, замръсява кожата и 
съзнанието всеки ден. Има една цел, едно решение, едно лекар-
ство – контрол, самоконтрол, баланс, хармония. Всъщност са 
четири, много близки една до друга като същност, но нюансите 
на значението им ги прави толкова различни. Също като нас 
хората – всички сме човеци, но всеки е индивидуален и личния 
избор, решение и последователност ни отличават един от друг. 
Консуматорската култура ни обезличава и погубва, защото 
докато търсим по-хубавия телевизор, понякога губим себе си 
между щандовете. 

MАСКАТА НА ЛУДОСТТА
(Есе върху романа „Дон Кихот“ на Мигел де Сервантес)

Милена БЛАГОЕВА

Маската на лудостта – маска, присъща на не малко то нас, 
в не малка част от живота ни. Маска, oткъсваща ни за неопреде-
лено време от реалността и като че ли, позволяваща да следваме 
идеалите си. Лудост – независимо дали взето като значение на 
умопобърканост, безразсъдство или нещо си там, което в наши 
дни се счита за отрицателна черта у теб. 

Що се отнася до Сервантесовия герой Дон Кихот, извли-
чащ максимална полза от своята лудост, просто защото знае как 
да живее, то той остава неразбран. Неразбран в своята епоха, но 
и в ничия друга. И има една но много съществена разлика между 
него и нас – желките негови подобия. Ако при мене, тебе или 
който и да е, лудостта е временно средство по пътя на търсене 
на щастието, то при Дон Кихот е нещо постоянно; нещо, което 
е част от самия него, маска дадена му от съдбата. 

Кой си ти без тази маска? Някой, който уж следва мечтите 
си, а при всеки присмех се отказва. Някой, който уж е различен 
с цвета на своята лудост, а накрая пак е един от всички и част от 
еднообразното и скучно сиво ежедневие. Някой достатъчно луд, 
за да подаде ръка за помощ, но не достатъчно луд, за да се държи 
до край. Или казано по-просто – някой, а всъщност никой. 

В крайна сметка сам правиш своя избор – дали да си ули-
чен фенер, фабрично настроен да свети като всички останали, 
или най-ярката звезда на небето. Небе, което никой не се сеща 
да погледне или поне да запомни цвета му в този ден. 

Имаме ли нужда от маската на лудостта? Безспорно, да. 
И както винаги следва, нека си зададем и въпроса защо. Отго-
ворът – защото трябва да се движим напред, и ако както винаги 
се намери някой, който да те бутне назад по пътя ти, ти се из-
правяш и пеавиш поредната смела крачка напред. Поредното 
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доказателство за лудостта като качество, а не недостатък, даващ 
повод за присмех. 

Ако отново се опрем на умопобъркания идалго, отново ще 
се натъкнем на друга истина, останала скрита. Всеки би казал, 
че не е особено нормално да носиш на себе си щит и шлем сред 
значително напреднало в развитието си общество, т. е. всеки би 
те нарекъл луд. А нима ние изглеждаме по-малко луди с безум-
ни лозунги в ръка, крещейки на някой площад? И ако някой ни 
попита защо го правим, и това не знаем. Защо ли? Защото това 
е поредният опит да постигнеш нещо или да защитиш правата 
си в държава, в която никой няма време да те чуе. Държава, в 
която всеки е сложил своята маска и играе някаква роля. 

„За“ или „против“ маската на лудостта? Въпрос на гледна 
точка. Нека погледнем малко оптимистично на маската иначе 
считана за нещо недопустимо. Не се ли чувстваш по-различно 
с нея? Като че ли всичко придобива съвсем различно значение, 
всичко изглежда така лесно и допустимо. Спираш да забеляз-
ваш хората, опитващи се да ти попречат, имаш очи за доброто 
и красиво на този свят. Докога? Докато не се намери поредната 
нищожна точица по линията на живота, незаслужено наречена 
човек, която да те стъпче и унижи до такава степен, че ти се 
чувстваш принуден да свалиш тази маска. 

И уж всички сме еднакво устроени, а сме толкова различни. 
Ако аз се чувствам щастлива, носейки неопределено количество 
лудост у себе си, то ще се намери друг, който е изключително 
горд, когато успее да направи усмивката нещо непознато за 
мен. Да, еднакви сме, но явно сме и достатъчно различни, за да 
бъдем разделени. Хората с главна буква, които имат своята цел 
в живота и я следват независимо от обстоятелствата, и по-горе 
споменатите едва забележими точици. Съвременните донкихо-
товци и отказващите да живеят в името на щастието си. 

Колко пъти се зарадва на малките неща, поднесени ти от 
съдбата? Колко пъти ти се прииска да не си здраво стъпил на 
земята, окован от общоприетите норми и правила? И най-важно-
то – колко пъти бе достатъчно луд, за да нарушиш отреденото 
вече? Всеки сам ще си отговори и ще установи, че ще преброи 

на пръсти случаите, в които е слагал маската на лудостта. Еди-
ници са тези сред нас, които ще се зарадват на капката дъжд 
върху себе си, на пръснало се глухарче или поне на искрената 
детска усмивка. За жалост, още по-малко са и тези, които биха 
направили добро, без да оачакват нещо в замяна. 

Не че всичко не може да се промени, просто никой не се 
сеща, или просто защото така е по-лесно. Така е било, така и 
ще бъде – ще слагаш и ще махаш маската на лудостта, докато 
не спреш да се оглеждаш в чуждите очи. Докато не започнеш 
да мислиш със своята глава. Или може би вече си забравил и 
това да правиш?

Кой си ти? За какво живееш? Преследваш мечтите си, а 
всичко изглежда така далечно. Преценяваш всяка своя стъпка, а 
къде забравяш тръпката, когато действаш спонатанно и необмис-
лено? Къде е незаменимото усещане на неизпитвана до момента 
емоция? Някъде в миналото, някъде дълбоко в теб – потъпкано. 
А маската, онази, за която си говорим? Захвърлена сред нищото, 
чисто нова, неупотребена. Въпроси много, отговори, отвеждащи 
ни до поредния въпрос, непрестанен кръговрат. Някъде там си 
и ти – сред нищото, за което все още се спори дали все пак не 
е нещо. Някъде там е и твоята маска на лудостта, чакаща да 
погледнеш на нея с други очи. Маска, чиято актуалност не от-
минава с времето. Колкото добре стояла на Дон Кихот, толкова 
и на теб. С една значителна разлика – днес ти се срамуваш да я 
носиш, т. е. да бъдеш себе си. 
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КОЛЕДНО СЪСТЕЗАНИЕ „ДУХЪТ НА КОЛЕДА“

THE SPIRIT OF CHRISTMAS

Даниел ЛЮБЕНОВ

Christmas is a holiday generally observed on December 25-th 
to commemorate the birth of Jesus, the central figure of Christianity. 
The date of the actual birth of Jesus is not known and may have 
initially been chosen to correspond to the day exactly nine months 
after Christians believe Jesus to have been conceived. 

We all know about the man dressed in red, with a big hat and 
a bag full of gifts. That is the symbol that people have been used to 
see for so many years. Christmas is a holy holiday on which people 
give away gifts, sing Christmas carols, eat traditional dishes, decorate 
the room in different colours and the most important thing is the 
Christmas tree. 

As we know, there are many different opinions about how 
people celebrate Christmas. But we all know that Christmas is 
celebrated as a major festival and public holiday in countries around 
the world, including many nations even though they may be mostly 
non-Christian. 

Christmas is a very happy and a long waited holiday. It 
starts with the decoration of the traditional Christmas tree which 
is ever green no matter if it is real or artificial and it is known as 
a tradition associated with the celebration of Christmas. The tree 
is usually brought home and decorated with Christmas lights, 
garlands, ornaments etc. An angel or a star is placed on the top of a 
tree representing the host of angels or the victory. There are a lot of 
symbols of this holiday which make it more interesting and long-
waited. Another symbol of Christmas is the well-known stocking 
that children hang on the tree on Christmas Eve with the expectation 
to find it full of gifts and candy. And the gifts are maybe the most 
expected things on this holiday, especially for the little ones. Children 

wait with a deep breath to see the man dressed in red, with a big bag 
and a sled pulled by reindeers. 

Santa Claus is the most famous symbol of this holiday. 
Different names have been ascribed to him and everywhere people 
expect the man with the sled and the bag full of gifts. His image is 
depicted as a plump, jolly, white-bearded man wearing a red coat with 
white collar and cuffs, white-cuffed red trousers, and black leather 
belt and boots. He is the one who brings the joy. He is the spirit of 
Christmas. He brings the happiness and makes people be together 
on this holiday. Every family gathers around the table and celebrates 
the holiday while Santa flies around and gives away gifts. 

In conclusion, Christmas is a holiday which is meant to make 
people forget about their problems and honor that tradition at least 
for their children. This holiday has many symbols and well-known 
traditions to be broken. If we don’t know how to honor these little 
symbols, gifts and decorations which make Christmas happier then 
we don’t know what to live for. It is said „Live for the moment“ and 
we can do that at least on one day of the year. And as a background,  
comes the image of Santa Claus. As I said he is the spirit of Christmas 
and we shouldn’t forget about that. 

THE SPIRIT OF CHRISTMAS

Mария ПЕТКОВА

People have different reasons to celebrate during the year like 
birthdays, name days, St. Valentine’s day and so on, but the most 
important and the most sacral celebration is Christmas. 

Christmas is a family celebration so the members of the family 
get together. Also people get better at this time of the year and expect 
a miracle to happen. 

Christmas is the day when God was born by his mother Virgin 
Maria. She gave birth in a stable with his father Joseph, standing 
by her side. Above them for the first time shone the Bethlehem star. 
This is the old story that my grandmother used to tell me. Nowadays, 

Е
С
Е
И

С
Т
И

К
А



238 стр.  ИЗВОР ‘2011 АЛМАНАХ АЛМАНАХ ИЗВОР ‘2011 стр. 239

people make performances in front of the churches and play the 
scene of God’s birth. 

People also adorn a Christmas tree with different toys and 
put a star on the top, which is a symbol of the Bethlehem star. The 
whole family gathers around the table near the Christmas tree and 
has dinner. At twelve o’clock on 25-th of December Santa Claus, who 
is a modern face, well-known to the children, comes in through the 
chimney, puts on some presents under the Christmas tree and quietly 
drinks the milk and eats the cookies, which the careful children, 
living in the house, have left for the good old man. In the morning, 
looking forward to seeing their presents, children go to the Christmas 
tree as they wake up. This is the very best time of the year when 
children are laughing and pleased by their gifts and their parents and 
grandparents are even happier seeing the honest smile on the faces 
of their little descendants. 

And the only reason of all these smiles is people’s goodness. 
At this time of the year, people’s hearts are like „cleaned“ by all the 
bad things they have lived through the last year and they are ready 
to make goodness even to people they do not know. It sounds just 
like a miracle, but is not Christmas the right time for miracles?

And Christmas miracles really happen. Last year my father was 
abroad and he could not come back home even for Christmas. Me 
and my mother were in а Christmas mood, but we were still unhappy. 
Then, on Christmas Eve, the doorbell rang. It was my father. Yet 
he managed to come back home. My family has never had a better 
Christmas. Then we all agreed that Christmas miracle happened. 

In conclusion, we can say that Christmas is really the most 
magical time of the year. Just like all the goodness comes down 
to the Earth and makes people get better and closer, makes their 
hearts beat in same rhythm, the rhythm of Christmas. 

WEIHNACHTSSTIMMuNG

Петя ДУНИЦОВА

Weihnachten ist eine der größten religiösen Feste im 
Christentum. Ich mag diesen Feiertag, und jedes Jahr meine Familie 
versammelt und feiert die Geburt Jesu Christi. Aber wie ich und 
viele Kinder auf der ganzen Welt lieben und Feier Geschenke. 
Das Ferienhaus ist mit dem Weihnachtsmann und die Geschenke 
bringt den Kinder verbunden. Santa Claus ist eine historische und 
mythologische Held. Er trägt die von Generation zu Generation in 
der Kinder- Seelen und niemand vergessen. 

Mich und meine Mutter schmücken jedes Jahr vor Weihnachten 
Setzen Sie Licher, Lametta und der Baum mit kleinen Spielsachen. 
Dies ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Am Weihnachtstag 
meine Mutter fing an zu Mahlzeiten zuzubereiten Sehr oft, und ich 
und Hilfe für sie. Der Abend begann in der Tabelle zu lesen. Wir 
bringen den Kuchen, Gebäck, gegrillte Leber, Pastrami, Sauerkraut, 
Schweinefleisch, Brathähnchen. Dann tauschten wir Geschenke. Und 
sie zu mir, was ich gewünscht hatte. 

Was meine Familie nicht zu Weihnachten, ist für viele Familien 
auf der ganzen Welt gamacht. Aber für andere ist es eine der wenigen 
Feiertage, die ganze Familie bringen kann. So ist Weihnachten 
einen aufregenden Urlaub mit Kindern und Erwachsenen geliebt. 
An diesem Tag in jedem Eintritt in den Geist von Weihnachten und 
so Menschen auf der Welt spenden viel lächelt. 
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IM GEISTE DES WEINACHTSMANNES

Даяна ИВАНОВА

Weinachten ist ein Familienfest und christlichen Feiretag, 
das auch als Weihnachten bekannt ist. Symbol für Weihnachten 
und Weihnacht baüme sind Geist und das Image der alte Mann, der 
Geschenke bringt seinem Schlitten und Rentieren geschmückt. Jetzt 
werde ich dir eine kleine Geschichte über den Weinachtsmann bringt 
Geschenke jades Mal der nacht vom 24 gegen 25 Dezember. 

Bild von Santa Claus wurde von St. Nikolaus, der in Patara der 
Nähe der Städt Myra, Türkei gelebt erstellt. Aber der Name Nikolaus 
kommt aus dem dänischen Namen für St. Nikolaus – Sinter Klaas. 
Bild von „Santa Claus“ began auf der ganzen Welt von John Pingard, 
der Mitglied der New York Historical Gesellschaft Verteilt wird. Es 
verteilt Holzfiguren mit dem Bild des St. Nikolaus. Santa Claus ist 
vor dem Hintergrund der Strümpfe mit Spielzeugund Obst auf dem 
Kamin gefüllt gesetzt. 

Anläss lich der Weihnachts zeit war das Deutche Lied 
etablierten „Stille Nacht, Heilige Nacht“. Das Lied wurde von 
Joseph Moore, der Lehrer und Organist wurde erstellt. Es wurde 
erstmals an Weihnachten im Jahre 1818 erklang in der St. Nikolaus 
in Oberndorf bei Salzburg. 

Weihnachten ist ein Fest, das die groβen und kleinen füllt, in 
der Hoffnung, ihr Geschenk unter dem Baum zu erhalten an diesem 
Tage einige Leute in die Kirche gehen, um eine Kerze für Gesundheit 
Licht. Fest der Menchen offnen ihre Herzen und machen Wunder. 
Weihnachten ist ein Feiertag, der Rallye Personen, füllt sie mit Glück 
und Freude, trägt zum Komfort von zu Hause. 

ИЗПИТНИ СЪЧИНЕНИЯ

По-долу предлагаме две съчинения, написани на изпита 
по английски език за външно оценяване на осмокласниците (м. 
юни 2010 г.) . Съчиненията са на тема

Writing, Task 2: Describe the main character of a film you 
saw recently. What was he/she like? Who was he/she? What did 
he/she do? Why? What about him/her impressed you?

Предложените по-долу текстове са оценени с максимален 
брой точки на външното оценяване. Надяваме се, че те ще бъдат 
особено полезни за учениците от VIII кл. 

И. Братанов

TERMINATOR 2

Ружена ДОЧЕВА

Terminator 2: Judgment Day is a science-fiction film directed 
by James Cameron. Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton and 
Robert Patrick star there. Arnold Schwarzenegger is my favourite 
actor and the main character in this film. 

The year is 1995. Two terminators are sent back from the 
future. The first one is Arnold Schwarzenegger. He is a model T-800 
and he is sent back in time to protect a boy called John Connor. 
Arnold arrives from the future without any clothes. After that he 
goes to some kind of a pub where he takes one man’s clothes – his 
leather jacket, leather trousers, shoes and sunglasses. 

T-800 has got short brown hair. He is tall and well-built. The 
Terminator was made by Cyberdyne Systems Company. Under his 
skin he has got a metal skeleton and he is very hard to kill. The 
Terminator can’t express people’s emotions and feelings (e. g. the 
happiness, the pain…) and he can’t even understand why people cry. 
The Terminator is brave and nothing can stop him to complete his 
mission. He is also very strong and he doesn’t feel pain. 

In my opinion that action-packed film is very interesting and 
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the main characters, especially Arnold Schwarzenegger make it even 
better. It has got a lot of special effects. You should watch it. 

THE HEIR TO THE THRONE OF GONDOR

Мартик КАРАДЖЯН

Aragorn son of Arathorn II is one of the Guardians of The Shire 
in Eriador. He starts his journey in life under the name of Strider. 
He is called in many other names in the different dominions that he 
goes to. Aragorn is of the race of Numenor which are blessed with 
a very long lifespan. He is at the age of 88 at the time of being in 
the book and film the Lord of the Rings. He wears a weather-worn 
cloak of green and brown. Aragorn is dark and tall, with shaggy dark 
hair flecked with grey, grey eyes, and a stern pale look on his face. 
Being gifted with Elven wisdom and eloquent speech he is friend 
to all that have no cruel intentions. 

Aragorn embarks on a journey to rid the World of its main evil 
and servants of the first Dark Lord. Though Aragorn is the direct 
descendant from Isildur, last king of Gondor, he doesn’t claim his 
lordship. It is because of his fathers that the threats to Middle-earth 
still are and the servants of the first Dark Lord still live. By designs 
not of his the most treacherous of weapons had fallen into the hands 
of no more than a mere Hobbit. Aragorn’s role in the time of being 
is to aid in any way possible the Hobbit and his servant go to Mount 
Doom in the land of terror Gorgorth and undo the One Ring. With his 
other companions of the Fellowship of the Ring and his most beloved 
friend Gandalf, through perilous roads, riddles in the dark and other 
forces of the dark, Aragorn manages to repel the ill content will of 
Sauron, the Black Master, from the two Hobbits. He himself refuses 
to yield to the succumbing power and will of the One Ring. 

Not until his uttermost need under the black obsidians of the 
Paths of the Dead does he claim what is rightfully his. He summons 
a fearsome army of Dead that no Orc can look upon to and not flee. 
Aragorn accompanied by Gimli son of Gloin and Legolas of the 

Woodland Realm defeats Sauron in front of the gates of the Land 
of Shadow. 

Upon the defeat of Sauron, Aragorn is crowned as King Elessar 
twenty-sixth King of Arnor, thirty-fifth King of Gondor and the first 
High King of the Reunited Kingdom. King Aragorn weds Arwen 
Undomiel daughter of Elrond of the Elven race. Aragorn owns the 
throne of Gondor and Arnor until the age of 210 when he dies. Gimli 
the elf-friend, Legolas prince of Mirkwood, the two Hobbits and 
Gandalf of the race of Maia all live their lives happily in their own 
fashions. Middle-earth remains at peace until the End of Days. 
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ЛЪЧИТЕ СА ПРОЗОРЕЦ, ПРЕЗ КОЙТО СЕ ВИЖДА 
ЧОВЕШКАТА СЪЩНОСТ, БЕЗ ГРАНИЦИ

Нела АНГЕЛОВА

ПОТОПЕТЕ СЕ В СВЕТА НА МАНГА 
С ТВОРБИТЕ НА РУСЕНКАТА ЛИН

Единадесетокласничката рисува дори и по време 
на учебните часове

Драгомира ГЕОРГИЕВА

Нела Ангелова или Лин, както я наричат приятелите ѝ, 
почти изцяло е отдадена на японския стил „манга“ за рисуване на 
комикси. Тя е ученичка в XI клас на СОУ „Христо Ботев“ – Русе 
и отделя голяма част от времето си за рисуване, включително и 
по време на учебните часове. Учителите не са особено доволни 
от поведението ѝ, но са категорични, че момичето има голям 
талант, както се изразява преподавателката ѝ по български език 
и литература Румелина Петкова. 

Манга технологията запленява Лин именно със своята 
специфика на изпълнение – подчертано големи очи, коса, па-
даща върху лицето, закривайки част от него или дори цялото, 
както и със свободата, която има авторът да разгърне своето 
въображение. Лин преоткрива себе си, когато се потопи в атмос-
ферата на този вид изкуство. Както тя сама казва „чувствам се 
свободна, това е моят стил“. Мангата обикновено се създава в 
черно-бял цвят, с изключение понякога на кориците и първите 
няколко страници. Причините за това са, че се свързва с тради-
ционната японска живопис, а освен това значително опростява 
създаването на комикса. Въпреки това съществуват и изцяло 
цветни манга произведения, а в някои случаи и традиционно 
черно-бели манга творби имат празнични броеве, които са 
цветни. Най-популярните манга творби често се адаптират за 
аниме (японски анимации, с характерен графичен стил), като 
сценарият обикновено се преработва, за да се привлече по-
широка публика. Макар и по-рядко, анимето също може да се 
преработи в манга. В англоговорящите страни съществува ши-
роко разпространеното грешно схващане, че думата „манга“ се 
отнася за японската анимация („аниме“ е правилният термин за 
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това). Мангата има почитатели от почти всички социални слоеве 
и възрастови групи. Темите, които се засягат в манга творбите, 
са разнообразни: спорт, романтика, историческа драма, комедия, 
сапунена опера, фентъзи, научна фантастика, мистерия, ужаси и 
др. Талантливата русенка няма определен жанр, комиксите ѝ са 
на различни теми, като задължително присъстват добро и лошо. 
Нейните комикси са цветни, но изчистени от кич и натруфеност. 
Започва отначало с молив, след това – тънкописец и накрая на-
нася с маркер. „Колкото по-малко цветове, толкова по-добре“, 
научавам от Лин, която използва точно определени цветове. Това 
също е част от нейния почерк. Силно впечатление ми направи 
подписът, който оставя под рисунките. Той може спокойно да 
се определи като японски йероглиф, но не e. Да, впоследствие 
разбирам, че съвсем целенасочено го измисля, като целта ѝ е 
наистина да изглежда като йероглиф, а значението му е следно-
то: първо изписва личната си буква Н, след което рисува криле, 
олицетворяващи свободния ѝ дух, и го оформя по такъв начин, 
че накрая прилича наистина на японска сричка. Определено я 
привлича Дaлечният Изток, дори и Лин има подобно звучене. 
Тя споделя, че за разлика от американския стил на рисуване, 
японският ѝ допада повече, защото вниманието за изработване-
то на добрия и лошия герой е еднакво, тоест не е насочен само 
към положителния герой, както е в много други стилове. Когато 
преди година започва да се занимава, тя разбира, че именно 
това е нейното поприще, и смята след като завърши средното 
си образование да продължи обучението си в чужбина, специ-
алност „Компютърна анимация“. Според нея България е бедна 
на информация относно технологии за рисуване на комикси и 
комиксите като цяло не са толкова популярни. 

Последната ѝ изява с комикс е на конкурс, организиран 
в училище „Христо Ботев“ – Русе от ЮНЕСКО. Участниците 
в него трябва да изразят в комикс отношението си към защи-
тените обекти. Лин се спира на Червената книга на България, 
като главният ѝ герой е момче, което помага на ранен сокол, а 
соколът е защитен вид от Червената книга на България. Много 
интересен е начинът, по който представя историята на сокола в 

рисунки, подбора на действията, които да нарисува, и на тези, 
които да опише. Но освен че прави в рисунки една история 
жива, най-хубавото е, че тя е автор и на самата история. И цялата 
изработка ѝ отнема около един месец. Тъй като резултатите от 
конкурса все още не са оповестени, аз ѝ пожелавам успех както 
с това участие, така и във всичките ѝ начинания. Защото тази 
прекрасна девойка е и кадет младша възраст по баскетбол в от-
бор „Дунав“. Всестранно развита личност! Състезавала се е и в 
мачове по кикбокс, но с този спорт вече е приключила за сметка 
на баскетбола, катеренето, комиксите и въобще всяко нещо, 
което привлече вниманието ѝ. Казва, че обича да съвместява 
различни занимания, които на пръв поглед нямат никаква връзка 
помежду си, но тя я намира. Споделя ми, че всички тези дей-
ности са ѝ помогнали много в личен план. Тя започва да изразява 
по-добре себе си, става по-примерна ученичка, защото разбира 
и цени самата институция Училище, учители и ученици. За нея 
е непонятно денят ѝ да приключи само с училищните часове 
и след това да учи вкъщи. Тя отива на училище, след това – на 
тренировки по баскетбол за около 4 часа, след което се прибира, 
учи, рисува, домакинства и около 12 през нощта ляга да спи. 
Макар без родители, които да я надзирават, Лин е дете, видимо 
надрасло възрастта си, защото сама се справя с домакинството, 
извънкласните изяви, както и с учебните занятия. Както казах 
по-горе – всестранно развита личност!
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„ПРЕДЕЛИТЕ НА НАУКАТА ПРИЛИЧАТ 
НА ХОРИЗОНТ: КОЛКОТО ПО-БЪРЗО СЕ 

ПРИБЛИЖАВАМЕ ДО ТЯХ, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ 
СЕ ОТДАЛЕЧАВАМЕ“ (Пиер Буаст)

Милотин БАРАКОВ

Науката е възникнала при опит за опознаване на непо-
знатото. (Защо вали; защо има мълнии; какво има от другата 
страна на планината; защо е сладко или солено яденето, което 
ядем; защо птиците летят, а ние не можем; защо ранo или късно 
всички умират, въпреки че никой не го иска; защо всеки стрък 
трева е различен; защо слонът е по-голям, по-тежък, по-силен 
и по-висок от охлюва; защо животните не говорят като нас?) 
След като сме си обяснили тези неща, сме започнали да мислим 
за себе си. (Защо да се движим пеша или на животно, като мо-
жем да използваме машина; защо да носим вода отдалече, като 
можем да прокопаем канали или кладенци, които да стигат до 
жилищата ни; защо да ловуваме животни, като можем да си ги 
отглеждаме, защо да разчитаме на природата да достави остър 
камък, а не си го направим сами?!) 

Науката е като хоризонта, в който се взираме, но той е не-
достижим. Колкото и бързо да се движим към него, той винаги се 
отдалечава, защото перспективата се сменя. С науката е същото 
– винаги следва нещо друго: по-силно, по-голямо, по-красиво, 
по-пленително… Човекът, който знае цената на знанието, никога 
не може да спре, да достигне предела. Пред него се откриват все 
нови и нови хоризонти. В най-добрия случай се е придвижил до 
точката, която по-рано е считал за предел, за да разбере, че тя 
пре-раз-деля отново научния му хоризонт. Онзи, който смята, 
че е достигнал хоризонта на науката, има мираж или пък не се 
е събудил от сън. 

Пределите на науката са измама, с която човекът се са-
мозаблуждава или бива заблуждаван. Те са приумица на онези, 
които си мислят, че са постигнали цялото познание. Границата 

съществува само за тези, които сами си я налагат. Достигането 
до предела на науката съответства на умствените възможности 
на хората. Който не се стреми към познание, остава назад от 
другите. В историята на човечеството има периоди, в които се 
е смятало, че в дадена сфера не може нищо друго вече да се 
постигне. Например през Средновековието Църквата налага 
тезата, че Земята е център на Вселената, а останалите небесни 
тела се въртят около нея, т. е. знанието е ограничено, затова 
учени като Николай Коперник (създател на хелиоцентричната 
система през XV век), Джордано Бруно (XVI век) и Галилео 
Галилей (Бащата на съвременната астрономия и физика) се 
противопоставят на твърдението и затова са обявени за ере-
тици. Научната мисъл, независимо дали ще бъде насилствено 
задържана, винаги преминава съществуващите граници, затова 
в сферата на познанието не могат да съществуват ограничения. 
По-бавно или по-бързо човекът усвоява познатото, но винаги се 
взира в непознатото и по този начин отмества хоризонта оттатък 
допустимото или видимото. 

Приближаването към целта за всеки учен е начало на нова 
цел, която е отправната точка към хоризонта, т. е. достигането на 
даден етап преразделя пространството на познанието. Мислено-
то за край се оказва ново начало, на което „пределът“ е отново 
хоризонтът. Ако по времето на Жул Верн (XIX век) подводницата 
на капитан Немо – „Наутилус“ – изглежда фантазия, предел, то 
днес граница за живот под водата не съществува. Всички огра-
ничения могат да бъдат преодолени със съвременни средства. 
Сходен е и моделът на ракетата, познат още от XVII век. От 
края на ХХ век започнахме да населяваме и Космоса. Към този 
момент международната космическа станция е само една, но 
едва ли ще остане единствена. Съвременните влакнесто-оптич-
ни технологии са наследници на изследванията на Александър 
Бел (създателя на телефона през 1876 г.) върху използването на 
светлинните лъчи в телекомуникациите. Предишните предели на 
знанието, мислени за фантазия, днес са реалност, а благодарение 
на сегашните ни фантазии науката ще продължи да се развива. 
Символ на силата на човешкия разум е надгробният паметник 
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на писателя фантаст Жул Верн, излизащ от гроба с протегната 
към звездите ръка. 

Постигнатото в науката вчера и днес, за разлика от Пи-
тагоровата теорема за сбора на катетите, е по-малко, но задъл-
жително условие, за да се развива човечеството утре. Измама 
е, че познанието има край. Краен е човешкият живот, докато 
познанието е безкрайно. То е като отдалечаващия се хоризонт. 
Ако за Икар мечтата да лети се оказва невъзможна, то неговите 
наследници не са се отказали, а са се устремили дори към други 
планети. Ако през XV век печатарската преса на Йохан Гутен-
берг е предизвикала информационен бум, то днес усилията ни 
са насочени към други източници, които не предполагат изси-
чане на дървета за производство на хартия. Новите клонове на 
науката обединяват все повече различни сфери от нея, защото 
общият път напред към хоризонта дава по-добри резултати. Ако 
използваме „зелена“ енергия и изкопаеми горива без вредни 
емисии, ще спасим живота си, за да можем да продължим дви-
жението нагоре. Всички предели са достижими, но не в един и 
същи момент от развитието на човечеството. 

Хоризонтът на науката е като пясъка на морския бряг. Въл-
ната го отмива, но го струпва другаде, където е нужен. Човекът, 
доближил се до научния хоризонт, вижда по-широкия хоризонт 
на разума, който е безграничен. Постигнатото знание е хълмът, 
от който се виждат новите височини. 

МАТЕРИАЛИ ОТ КОНКУРСА 
„УРОЦИТЕ НА БОТЕВ“

УРОЦИТЕ НА БОТЕВ
Есе

Милотин БАРАКОВ

Когато се спомене името на Христо Ботев, винаги се мисли 
за необикновеното, защото поетът революционер и неговото дело 
са съизмерими с високото, с изключителното, чрез които се задава 
мярката за българското. Уроците, които великият българин оставя 
на потомците си, са прости – „силно да любят и мразят“, но ви-
наги са актуални, защото всяко време може да открие посланията 
за себе си. Двете чувства в Ботевия завет са равностойни, както 
„свобода и смърт юнашка“, и всеобхватни. Предполагат ясна 
позиция, която всеки, който се чувства ботевец, има. 

Заедно любовта и омразата могат да бъдат сила, защото 
прокарват границата между онова, което ще бъде обичано, за-
щото е ценно, и онова, което ще бъде мразено, т. е. предполагат 
отстояване на собствена позиция, която изключва нагаждане. 
Любовта и омразата задължават наследника на Христо Ботев да 
се опита поне частично да прилича на своя патрон. Любовта и 
омразата са мостът, който съществува във времето, независимо 
от това дали го съзнаваме, или не. 

Христо Ботев е едно от лицата на българската история, 
чрез което чувствата придобиват конкретен образ – този на 
жертвата за свободата на България. Наследникът на Ботев днес 
трябва да онагледява любовта към ценностите, завещани от 
поета, публициста и революционера, и омразата към всичко, 
което е някакво посегателство върху оставените ни скрижали. 
Ученикът, учещ в училище, носещо името на великия калофе-
рец, може да се гордее със своето школо и трябва да съхрани 
в сърцето си любовта към онези, които са формирали у него 
позицията на ботевец. Въпреки че в речниците няма тълкуване 
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на понятието „ботевец“, то за всеки, който се прекланя пред 
личността и делото на Ботев, е ясно, че ботевското се изявява 
във връзката с хората, които днес пренасят Ботевите завети. 
Това са моите учители, на които мога да кажа: „Обичам ви! 
Благодаря ви!“ А омразата ражда непримиримост към всички, 
които не ценят своето училище и омаловажават труда на хора-
та, посветили живота си на своите ученици. Ботевата любов и 
Ботевата омраза формират възпитаниците, които стават лица на 
успехите в СОУ „Христо Ботев“- Русе. 

Ако днес се опитаме да следваме примера на Христо Бо-
тев, то битката, която ще трябва да водим, е първо със себе си, а 
след това с онези, които са забравили уроците на великия бълга-
рин. Борбата със себе си започва от преодоляването на нагласата 
на незаинтересованост и от намирането на собственото лице. 
Търси се не маската за пред другите, а собствената физиономия, 
която е без грим. Да си себе си е трудно, но тогава всеки си има 
лице. И на Ботев не му е било лесно да мине Дунава, а после да 
разбере, че малко българи ще подкрепят четата му към Окол-
чица. Един е способен на жертва заради идеала си, а друг – не. 
Ботевата любов към родното и омразата му към поробителя и 
безразличните са родили бунта, а после – подвига. Днес също 
има място за подвиг, макар че той има други измерения. Човекът 
с лице отстоява позицията си, а понякога подобен избор изисква 
и жертва. Човекът с маска няма своя позиция, не му се налага да 
жертва нищо, защото разчита на негласна симбиоза. Подобни 
паразити приличат на организма, към който се прилепят, затова 
изгубват физиономията си. Защо ли все по-малко хора се опитват 
да приличат на Ботев и все повече копират силния на деня?

Христо Ботев ни завещава истината за силната любов 
и силната омраза, защото само заедно двете чувства могат да 
дадат сила на човека, за когото България не е „шибана“ държа-
ва, а родина; училището не е „скапаното даскало“, а храм на 
знанието, без което не можем. Любовта и омразата са мостът, 
който ни свързва като хора, и е жалко, ако не го съзнаваме. Бо-
тев онагледява именно тези изпитани уроци, които трябва да 
пренесем като скрижали, защото сме ботевци. 

УРОЦИТЕ НА БОТЕВ
(Есе)

Джошуа ИЛИЕВ

Смъртта в името на свободата е основна тема, застъпена в 
поезията на великия български поет Христо Ботев. По изключи-
телен начин поетът открива един свят на саможертва, любов и 
жертвоготовност в името на родината. Заслужава ли си да дадеш 
живота си в името на свободата? Това е много интересен въпрос, 
който обаче е прекалено далеч от века, в който живеем. 

Век, в който ценности като свобода, родина, жертвоготов-
ност са напълно обезличени и много далечни от съвременния 
читател. Христо Ботев разбира и оправдава смисъла на смъртта 
в името на свободата, защото самият той е готов да даде живота 
си за родината. 

 Поезията на Ботев е призив към свободата в съзнанието на 
всеки българин. Дали българинът в образа на лирическия герой 
в стихотворенията на поета е бил свободен човек? И когато днес 
живеем в свободна страна, наистина ли сме свободни? Ботев е 
живял във време, в което свободата е била най-големият блян, но 
тя е била съкровена мечта на много героични българи, основен 
жизнен идеал на лирическия герой в стиховете на поета. 

Свободен ли е днешният българин? Дали ако живеем в 
свободна страна това ни определя като свободни хора?

Затворите извън нас ли са или вътре в нас? Стремежът 
към свободата няма граници във времето. 

Той е вечен, красив и възвишен! Ботев има един копнеж 
– борбата – и една мечта – поривът към свободата. Виждаме 
драматичната изповед на Ботевия герой в навечерието на една 
съдбоносна битка, описана в стихотворението „На прощаване“. 
В сърцето му няма и капка колебание да премине „Тиха бяла 
Дунава“, защото реката е границата, която дели мечтата му 
за свобода от реалността. Нейното преминаване е символ на 
завръщането на героя към себе си, към истинските идеали и 
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ценности в живота, към своята духовна същност. Поезията на 
Ботев е полет към свободата, докосваща се до сърцата на всеки 
един българин. Стиховете на Ботев са изповеди и монолози на 
лирическия герой, които проследяват богата гама от чувства 
на порив за свобода, решимост и саможертва, любов и болка, 
които преживява тръгващият по пътя на смъртта патриот. Майка, 
която се разделя със сина си, слушайки го мълчаливо, носейки 
в сърцето си раздираща болка. Читателят чува плача ѝ в пое-
мата „Хайдути“: „…/Как ще те майка прежали /хайдутин като 
ще станеш“. Темата за смъртта в поезията на Ботев е уникално 
пресъздадена в стихотворението „Обесването на Левски“. Геро-
ичната смърт на Левски в борбата за отстояване на свободата, 
сливането на делата и идеалите, в които той вярва, го превръщат 
в еталон на поведение за достоен живот. В героичната смърт на 
Левски поетът вижда реализиран своя най-висш идеал – без-
условната жертвоготовност в името на родината. Нима днес 
можем да срещнем българи, които познават тези идеали? Вместо 
това все по-често срещаме българи, които напускат родината си, 
водени от една едничка цел – да преживяват „немили-недраги“, 
срамувайки се да се нарекат българи“, за които днес важи викът 
на Паисий „О, неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се 
наречеш българин....“ Физическата смърт в името на един по-
висок идеал, като свободата, е път към духовно безсмъртие на 
вечния живот в сърцата на поколенията. Ние откриваме това в 
един уникален шедьовър:

Тоз, който падне в бой за свобода, 
той не умира; него жалеят 
земя и небо, звяр и природа, 
и певци песни за него пеят
Смъртта и безсмъртитето на героя за свобода са майстор-

ски пресъздадени в „Обесването на Левски“. 
Драматичният безнадежден плач на майката, горещите 

молби на старците, писъците на децата, зловещото грачене на 
гарвана, вещаещо смъртта, воят на псетата и чакалите, илюс-
триращ демоните в отвъдното, обградено с ледената белота на 
зимата. 

Поезията на Ботев е уникална сплав от пламенен и неу-
държим полъх за живот и свобода, неговият поглед прекрачва 
границите на времето и се взира в бъдещето на човечеството, 
носейки силни чувства, разтърсващи съзнанието на всеки сво-
боден ум, търсещ възвишени и духовни идеали. 

УРОЦИТЕ НА БОТЕВ 

Ирина ИЛИЕВА

Ботев! Какво означава името му за мен днес? Идол или 
лош спомен за кошмарното минало от българската история? 
Най-добрият пример, който може да се даде за подрaжание или 
невероятно трагичен, безсмислено пожертван живот? Нашата 
славна история помни всички добри дела на Ботев и всички не-
гови прекрасни творби. С борбеност и достойнство, с упоритост 
и последователност той издига в култ Свободата и отдава най-
скъпото, което притежава – Живота си, за постигането ѝ. 

Христо Ботев е български национален герой, революци-
онер, поет и публицист. Роден е в Калофер на 6 януари 1848г. 
Искайки със своето родолюбие да накара цяла България да се 
обедини срещу турците, той събира чета от съмишленици в Ру-
мъния и успява с корaба „Радецки“ да стигне до Козлoдуйския 
бряг, откъдето поема заедно с дружината си към Балкана. Там 
четниците, начело с Ботев, показват своята самоотверженост и 
родолюбие. 

Малкото по обем творчеството на Ботев възпява България 
– нашата майка Родина, увековечава образа на майката – жената, 
дала му живот и любов, а любовта към Отечеството превръща 
в единствена своя любима !

С какво творчеството на Христо Ботев ме пленява и ме 
кара да му се възхищавам? С това, че той със своята борбеност 
и храброст събужда националната ми гордост и българското у 
мене; с мисълта, че чрез прекрасни творби като „Хайдути“, „На 
прощаване“, „Майце си“ и „До моето първо либе“ и „Хаджи 
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Димитър“ ме кара да вярвам, че той все още е жив, а не там, 
на връх Вола, умрял за свобода. Неговият дух е все още тук, в 
България, тук, по българските земи. И нека ние, всички бълга-
ри, го запомним не само с прекрасните стихотворения, които 
е писал, а и с това, че той е убит за свободата на държавата, в 
която живеем и в която сме родени. Нека той ни дава пример за 
борбеност и смелост в живота. Нека с всяко отдаване на почит 
на 2 юни да си спомним за неговото дело и за неговата смърт. 
И нека предаваме на поколенията след нас спомените си за този 
велик българин. 

Христо Ботев е човекът, накарал ме да вярвам, че има 
свобода!

УРОЦИТЕ НА БОТЕВ

Кристина ДИМИТРОВА

Поет и бунтовник, ревностен пазител на националните 
идеи, Христо Ботев оставя своя траен отпечатък у нас и бъл-
гарската история. Неговите песни събират в едно робската 
печал, могъщото дихание на борбата, неудържимия устрем на 
българина към свободата, съзнанието за дълг към отечеството, 
пред което немее п любовта. Той е поет на общочовешките и 
вечнозначими стойности. 

Това, което покорява обаче, е неговото голямо сърце и 
огнената сила, с която успява да внуши чувствата, които го 
вълнуват. Ако се вслушаме хубаво в неговите думи, ще разберем 
как да станем достойни и истински хора, защото Ботев учи да 
бъдем състрадателни, да се радваме без остатък и да обичаме 
своя народ и родина. И най-важният урок е, че трябва да пре-
връщаме думите си в дела. 

Живеем във време на промени. И в забързаното ежедневие 
някак забравяме, че сме българи. Думите народ, родина, дълг, 
отечество някак се размиват и губят своя смисъл. Забравяме 
да бъдем състрадателни и добри. Затваряме се в свой собствен 

свят, оставяйки се на течението. Да се бориш е толкова трудно... 
Какво би ни накарало да заживеем истински отново? Отговорът 
е простичък – Ботев. 

Неговите стихове са като глътка въздух, която кара да се 
събудим. Учи да вярваме в себе си, да отстояваме своите иде-
али, да се борим за тях. Кара да се чувстваме силни и уверени, 
открито да се изправяме срещу несправедливостта и трудно-
стите. Когато четем произведенията му, е толкова лесно да се 
почувстваме българи! Иска ти се да живееш в неговото време и 
да застанеш редом до него. Само за миг, но да усетиш чувството 
да се бориш за нещо велико и достойно. Но нима Христо Ботев 
е стоял и „въздишал“ но минали времена и минали битки? Не, 
той се е борил За едно по-хубаво бъдеще, за един нов свободен 
живот!

Ние сме българи и носим у себе си Ботев. Носим онзи 
силен и нестихващ огън. който ни кара да отстояваме своето 
виждане за света, кара ни смело да гледаме напред в бъдещето. 
Успеем ли да надмогнем страховете и притесненията си, ще 
можем да вървим с високо вдигнати глави. И някак си ще трябва 
да се справи ме новото време и новите „порядки“, защото сме 
наследници на един велик човек – Христо Ботев!

СВЕТЪТ НА БОТЕВ – ЗАЛОГ 
ЗА БЕЗСМЪРТИЕ И СВОБОДА

(Есе)

Рая РАЕВА

Животът на екзистенциалния човек може да бъде разгле-
дан като времева рамка със своите два естествени полюса – раж-
дането и смъртта. Нито един от тях обаче не е толкова съществен, 
колкото е самият житейски път, заключен между сигурното и 
неизвестното. Но как да бъде изживян този живот? Защо и зара-
ди какво? Съгласно философията на екзистенциализма „човек 
е осъден да бъде свободен“, тъй като той е творец сам на себе 
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си, посредством изборите, които прави и отговорностите, които 
поема. Проектант и творец на смисъла, или масов индивид с 
ограничени от обществото стремежи – проблем, противопос-
тавящ двата типа герои още по времето на поета революционер 
Христо Ботев. 

Той е един от онези герои на миналото, чийто образ не-
изменно заема едно от най-значимите места както в национал-
ния, така и в индивидуалния героичен пантеон на българина. 
Той е народен герой и това не е учудващо, но емоционалната, 
лична връзка, която осъществява всеки един, запознал се веднъж 
с образа му изхожда да покаже съществената му значимост за 
България. Нерядко наричан „гений“, Ботев доказва със самата си 
съдба, че е заслужил подобно признание, явявайки се ценностен 
стълб не само в литературата и историята ни, но и в самата ни 
народофилософия. 

Животът на поета, революционера и човека Ботев преми-
нава по екзистенциалния път към идеята за свобода. Идея, която 
се претворява в смисъл, цел и предмет както на съществуване, 
така и на гибел. Идея, която достига до колосалните размери на 
най-изстраданата и желана висша човешка ценност – свободата. 
Точно както при екзистенциалния човек, същността на Ботев се 
формира като цялост от неговите избори. Да, той е съвременник 
на своята епоха, но избира да ѝ се противопостави, вместо да 
бъде нейно следствие, а това е първият индивидуален бунт по 
пътя към свободата. Той избира сам себе си, поемайки реалната 
отговорност за това, а не оправдавайки се с обстоятелствата 
около съдбата му. Затова той не е случаен герой, попаднал в 
центъра на събитията, а индивидуалистът, който помага на 
събията да се случат. 

Доказателства за това откриваме през целия му житейски 
път. Още в ранните си години Ботев осъзнава трагизма на своето 
време, разкривайки мъката си в изповедта „Майце си“: „мойта 
младост, мале, зелена, / съхне и вехне, люто язвена“, „аз веч 
тлея“, „мойта младост слана попари“. Именно тогава, ставайки 
свидетел на ужасяващата действителност, отчаян, разочарован 

и гневен, Ботев възприема и идеята за смъртта: „Пък тогаз нека 
измръзнат жили, / пък тогаз нека изгния в гроба!“

След първоначалното падение на духа се събужда и бунтът, 
желанието за борба и въстание, които няма да напуснат съще-
ството му до последния земен дъх. В едно от небезизвестните 
си писма до Т. Пеев той споделя: „Аз ще направя ръцете си на 
чукове, кожата си на тъпан и главата си на бомба, пък ще да изля-
за на борба със стихиите“ (1876 г.). Трябва да подчертаем факта, 
че подобни думи не са плод на моментно състояние. Напротив, 
непоносимостта на Ботев към социалния гнет и политическата 
неправда зреят в бунтовническото му сърце в продължение на 
дълго време до кулминационния момент, в който той ще изпише 
най-гръмките си слова и ще извърши най-смелите си подвизи. 
Тези моменти, символ на върховна отдаденост на идеала и не-
сломима воля, можем да видим и в безбройните гладни зимни 
дни и нощи, когато поетът се скита клет, немил и недраг по 
чужди земи, ала винаги носейки родния идеал в душата си. 

Съвременникът на Ботев Захари Стоянов го описва като 
„човек, роден и предназначен от необяснимите стихии да бъде 
голям човек, да води подире си тълпите, да заповяда и да прави 
епохи.“ За други „личността, животът и творчеството му могат 
да бъдат изразени с една дума: борба“. Все примери, които 
доказват, екзистенциалния характер на Ботевата личност. Той е 
онзи, който влиза в единоборство с обществените порядки и раз-
биранията за правилно и грешно, морално и неморално. Поетът 
революционер се превръща в лют противник на всичко старо и 
ретроградно, всичко, което накърнява човешкото достойнство 
и е в разрез с идеите за правда и хуманизъм. Освен това, макар 
и рожба на своето време, той се формира като героя, когото 
познаваме благодарение на отговорността за личния си избор. 
Това са действия, присъщи на свободния дух, жадуващ за време 
и пространство, където свободата ще бъде реална, а не мечтана. 
Място, каквото България все още не е и няма да бъде, ако сино-
вете ѝ продължават да се се примиряват с чуждата воля. 

Осъзнал тази истина, Ботев жертва младостта, любовта, 
семейството и живота си в името на светия идеал. Страхът от 
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небитието липсва у него, тъй като той усеща, че смъртта е само 
времева рамка, стъпка към безсмъртието, която трябва да бъде 
извървяна. Историческият отзвук, който ще бъде предизвикан 
в бъдещите поколения, е достатъчен на героя, защото стига „да 
каже нявга народът: / умря сиромах за правда, / за правда и за 
свобода…“. 

Ботев загива свободен, макар и във все още поробеното си 
отечество. Смъртта му не би могла да има друг смисъл, понеже 
всеки един живот, живян и пожертван в името на свободата, не 
може да завърши под робския печат на неправдата. И макар 
костите му да са приютени от заробената българска земя, духът 
му завинаги среща така бленуваната вечна свобода, изпълнил 
залога си за безсмъртие и свобода. 
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