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  Михаил Неделчев  
за Сталин, Тито, Димитров, 
Червенков

  Бойко Пенчев за 
историческия роман  
през 50-те

  Пламен Дойнов за 1948 като 
долна граница на периода

Малка тоталитарна антология
  Стихове за Сталин, Тито, 

Димитров, Червенков

  Антоанета Алипиева  
за Морис Фадел

  Георги Мишев  
за Георги Гроздев

Гласовете им чуваме
 Гергина Кръстева

Вниманието на малките
  Руси Русев  

и Яница Стефанова

Нова българска
  Сашо Серафимов
  Антоанета Богоева

Диктатура и  литература

Никола Фурнаджиев, Младен Исаев,  
Елисавета Багряна

Текст за химна 
на Народна република България
одобрен от Министерски съвет

Българийо мила, земя на герои,
неспирен и мощен е твоят възход.
Да крепне навеки съюзът ти боен
с могъщия, братски съветски народ!

Слава, Републико наша свободна!
Страж на мира непреклонно бъди! –
Враг ли нападне земята ни родна,
в бой до победа ни смело води!

Великото слънце на Ленин и Сталин
с лъчите на нашия път освети.
Димитров за подвиг сърцата запали,
в борбата и в мирния труд ни сплоти.

Слава, Републико наша свободна!
Страж на мира непреклонно бъди! –
Враг ли нападне земята ни родна,
в бой до победа ни смело води!

Строим ний заводи, разкриваме мини,
нивята широки задружно орем.
За нашата скъпа, прекрасна родина,
готови сме труд и живот да дадем.

Слава, Републико наша свободна!
Страж на мира непреклонно бъди! –
Враг ли нападне земята ни родна,
в бой до победа ни смело води!

Литературен фронт, бр. 38, 25 май 1950.

Н е П Р е М ъ л Ч А Н о

Прижизнени култове
Когато на пленума на ЦК на БКП между 2 и 6 април 1956 г. 
констатират, че към дотогавашния министър-председател 
на НРБ Вълко Червенков се е разгърнал през годините 
„култ към личността“, всички удобно премълчават, че 
такъв култ се е практикувал още приживе на почиващия 
по това време в мавзолея Георги Димитров. Но „героят 
от Лайпциг“, въпреки че се откроява като още по-верен 
ученик на Сталин, е изключен от порочната историческа 
верига. Той започва да играе ролята на български аналог на 
Ленин – безгрешен революционер и вечен вожд и учител с 
неугасимо мавзолейно битие, докато за Червенков остава 
неблагодарния етикет на български Сталин – обожествен 
сатрап, повярвал в злия си гений. Така продължително време 
пропагандата затваря „епохата на култа“ в НРБ между 1950 
и 1956 – годините на червенковизма. 
Обикновеното проучване обаче веднага показва, че 
култът към Георги Димитров е съвсем навременен и 
последователен, т.е. прижизнен и тотален, подготвен още 
в месеците преди окончателното му завръщане в България 
между септември 1944 и ноември 1945 г., за да го превърне 
до смъртта му на 2 юли 1949 г. в живо въплъщение на 
безпрекословен диктатор, в български Ленин и Сталин, 
взети заедно. Георги Димитров през 40-те, Вълко Червенков 
през 50-те, след тях Тодор Живков (той изчаква почти 
до 80-те) – все имена, около които се разиграват сцени на 
прижизнено обожание.
Разбира се, в това няма изненада. Култът към актуалния 
водач е сред най-разпознаваемите белези на една диктатура. 
Пропагандата работи. Певци песни за него пеят. Художници 
го рисуват – едновременно обикновен и внушителен, 
достъпен и отдалечен. Когато умре на поста си, както 
става с Димитров, култът към него се трансформира в 
посмъртен. Още по-неудържим. Зазвучават траурни химни. 
Произнасят се клетви от продължители на делото му. 
Статуите му раснат като гъби на тоталитарната памет.
Защо разказвам всичко това? Има ли някаква „поука“ за 
днес? Трябва ли да свържа тези изречения с актуалния 
момент?
Няма нужда. Само нека знаем, че драмата започва преди 
това – приживе, с прижизнения култ към водача, който 
прави възможно поробването на разума и проясняването 
на погледа до остъкляване. Култ, който е подхранван със 
страх и корист, с истинска и фалшива вяра. И няма как да 
избегнем неприятната гледка, че винаги има големи и малки 
поети, които са готови да участват в официалния ритуал.

ПлАМеН ДоЙНоВ

Брой 2
2 лв.
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„Изчезване на времето“ е стихосбирка на Илко 
Димитров, появила се през 2021 г. чрез издателство 
„Изток-Запад“. И макар че е поне 13-ата самостоятелна 
поетична книга на автора, тя е пълна със съмнения. 
Това е книга по-скоро за идеите, отколкото за каквото 
и да било друго. Идеите са на „прицел“ (особено тези за 
смъртта, за живота, за съществуването и за идването 
в съществуване, за настоящето, за нещата, вещи и не-
вещи, за времето, за думите). Идеи 
се преживяват от лирическия герой, 
търсят се (от него), изследват се чрез 
съзерцание (наблюдение и размишление). 
Първото стихотворение е 
единственото със заглавие („Прозрение 
с птица“). Останалите започват с два 
графични знака (►◄), които е добре 
да присъстват, за да не се обърква 
непосветеният в поезията му читател 
дали наистина започва нова творба, 
или е продължение на предишната. 
Препинателните знаци в повечето 
случаи липсват и (винаги е така) в 
неговите и бездруго „свободни“ фрази/
стихове. Главни букви има на повече 
места, отколкото пунктуация. Книгата 
е пълна с въпроси, без никъде в нея да има 
въпросителни знаци (с две изключения 
в произведението на с. 46 в това първо 
издание от 2021 г.). Може би защото 
въпросите наистина са налице, но не и готовността 
да бъдат намерени или споделени отговорите – а може 
би поради съмнението, че могат изобщо да бъдат 
намерени („виждат ми се непосилни / за глава като 
моята направо невъзможни изключено е...“). А може би 
това е страхът да не би да бъдат намерени... Особено 
защото е там гордостта да бъдат научени от другиго 
– „...още по-непосилно е някой да ме напътства...“. Така 
или иначе същите въпроси преливат от произведение в 
произведение, макар там, където въпросите са еднакви, 
произведенията да не си приличат. Прави впечатление, 
че това са умни въпроси, житейски верни и точни, както 
и че това са именно онези, които си задаваме всички – 
отвъд тщеславието, което ни губи времето, – но си ги 
задаваме наум, за да не се изложим, че сме „отнесени“. 
Това, което ме спечели, е, че са зададени неумолимо 
честно и брутално несъобразяващо се с факта, че има 
аудитория. Намирам това за смело. Но „смело“ не като 
нищо незначеща самоцел, а като важност и значимост. 
Пък и за да бъде открито нещо, трябва поне да се върви в 
„посоката“, „където“ то е.
Бих помислила, че чрез самото задаване на въпросите 
авторът казва и отговорите. Дали е така? Щом 
между думите личи и бягството на лирическия герой 
от смъртта, в опита му за отдалечаване на този миг, 

който ще споходи един ден всички 
вече родени, както и в – донякъде – 
цинизма му в „заяждането“ му с Бога, в 
подценяването на Еклесиаста, в (един 
вид, и то доста съвременен „вид“, едва 
ли не деконструиращ) опростяването 
на приноса на Архимед, в съжалението 
към Коперник? 
С повечето от идеите, за които се 
съзерцава вътре, мога да се съглася. 

В една от тях обаче авторът остава неубедителен, 
колкото и да иска да е убеден – за т.нар. от него 
„хоризонталния“ свят. Той не прилага никакви 
доказателства, както и не отговаря: ако светът е 
хоризонтален, тогава защо същността му е така 
тревожна? Какво поражда безпокойствата му, които 
са отвъд един такъв свят? Защо заглавието на 
стихосбирката е точно това? И в един „хоризонтален“ 

свят нима е възможно да се случи 
„Изчезване на времето“? И как така 
тогава той е поет? 
Оформлението на корицата е по снимка 
на Цочо Бояджиев – водещ български учен 
хуманитарист, медиевист и философ, 
сам и поет, и автор, издаван вкл. и от 
издателство „Изток-Запад“, както 
и фотограф с изложби и фотоалбуми. 
Не е чудна тази компилация и не е 
неочаквана – Илко Димитров е юрист, 
поет и общественик (в т.ч. бивш 
заместник-министър и бивш депутат). 
За съжаление, намирам, че книгата не е 
добре позиционирана на книжния пазар – за 
нея се говори твърде малко1. Тя попада в 
полезрението на „Литературен вестник“, 
в чиято „Витрина“ се откриват няколко 
изречения, на предаване „Артефир“ и 
Силвия Чолева по БНР, където са отредени 
на автора близо 16 минути за интервю, в 

сайта litclub.bg („Литературен клуб“) и в блога на самия 
автор. Издателството както обикновено разчита 
на колоритността на собственото си присъствие в 
живота на читателите, на качеството на книгата, 
на известността на автора в литературната и в 
други сфери на живота. Няма следи от премиера на 
стихосбирката в същинския смисъл на това събитие. 
Това може да означава, че се изчаква, за да не бъдат 
нарушавани противоепидемичните мерки, или че за 
издателството и/или автора е достатъчно книгата да е 
издадена и се очаква срещата є с читателя да стане от 
само себе си.
На читателите аз все пак препоръчвам книгата за 
четене, защото ъгълът на гледище на автора е интересен 
– той стига до едно някъде, докъдето погледът му 
може да стигне, макар и до края на един (може би 
самоограничен) хоризонтален свят, но го вълнуват 
перспективи, с които, като че ли без сам да осъзнае, 
прескача границите му. Това е нужният плюс, който ме 
кара да мисля, че тази стихосбирка изпълнява целта си 
– поезията надскача ежедневното, търси неизбежното, 
бяга от предопределеното, копнее за изход. Това е нужно в 
настоящия дигитализирано-виртуален, културно сведен 
до никому ненужен минимум свят, в който човекът се 
„тъпче“ с банална и безполезна информация, „пълнее“ с 
не-човешки (дигитализирани) категории, а въпросите 
му, 2000 години след Христа, остават същите, също 
толкова важни, но виреещи сред непреодолима или дори 
доброволна слепота.

ИВелИНА СТоЙКоВА
1 Към началото на м. ноември 2021 г. 
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Излезе 
последният за 
2021 г. брой на сп. 
„Християнство 
и култура“ – бр. 
167/Зима, който 
се открива 
с есето на 
Калин Янакиев 
Рождество 
и „Голямата 
история“. 

Първият тематичен център в броя е „Християнство 
и истина“, в който са представени текстовете на 
архим. Мелетий (Спасов) Бог като метафора и на 
Александър Смочевски Ръкоположение без назначение 
(Щрихи към един актуален канонично-правен проблем). 
Темата е продължена в рубриката „Християнство 
и съвременност“, където е представен анализът на 
Христос Янарас Институционализация и секуларизация 
на Църквата и разговорът с антрополога Катрин Уонър 
За религията в посткомунистическите страни. Втори 
тематичен център в броя е „Академичната свобода“, 
където е поместен Доклад на отдела за култура и 
образование на Вилхелм фон Хумболд от 1 декември 
1809 г. и анализът на  Мартин Осиковски Свобода, 
съвест, академия. Публичното говорене и грижата 
за „доброто име“ на университетите. Проблемът за 
свободата присъства и в рубриката „Богословието 
в България“, където е представен текстът на Борис 
Маринов Идеята за църковната история в сблъсъка на 
д-р Константин Цицелков с българското академично 
богословие от средата на двадесетото столетие, 
непубликуваната до днес на български статия на 
Константин Цицелков Богословската мисъл днес, 
а темата е обобщена в текста на Георги Каприев 
Константин Цицелков и животът на богословската 
мисъл. Рубриката „Християнство и философия“ съдържа 
статията на Стоян Асенов (1960–2021) Два типа 
словесност, или за възможността на повторението, а 
„Християнство и политика“ – текста на Адам Селигман 
и Дейвид Монгомъри Трагедията на човешките права: 
Либерализмът и загубата на принадлежността. Броят е 
илюстриран с фотографии на Томас Жорион.

„Карикатурата“ – 
това е темата на 
първия брой на сп. 
„Култура“ за 2022 г.  
Какво се случва 
с политическата 
сатира, щом 
световни 
издания през 
XXI в. започнаха 
да свалят 
карикатурите 
си? Губим ли 
постепенно 

свободата да се смеем без цензура? Колко 
„невъзпитани“ или „възпитани“ са българските 
карикатуристи? Отговорите на карикатуристите 
Генчо Симеонов и Чавдар Николов, както и анализ 
на изкуствоведа Красимир Илиев, посветен на 
карикатуристите, съдени от „Народния съд“. И 
още: Нобеловата реч на Абдулразак Гурна, както и 
гледните точки на Нийл Фъргюсън и Ан Апълбаум за 
„катастрофата и конспирациите“ или за „новото 
пуританство“. И още: интервюта с Христо Илиев – 
Чарли и Александер Клуге, с Галин Стоев, проф. Димо 
Димов и Блик Баси. Поглед към стогодишнината на 
патриарха на българското кино Васил Гендов, видян 
от киноведите Александър Донев и Петър Кърджилов. 
Фотографиите в броя са на Мисирков/Богданов 
от проекта им „По следите на славното минало“, 
а разказът в рубриката „Под линия“ е на Албена 
Стамболова. 

А Н о Н С
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С подкрепата на 
Столична община

Изчезва ли времето, или е временно 
изчезването

Илко Димитров, „Изчезване на времето“,  
изд. Изток-Запад, 2021, 80 с., 9 лв.

Тази книга събира програмни текстове, 
академични слова и публични лекции, 
в които идеите за нов университет, 
проектирани във времето между края на 
ХХ и началото на ХХІ век, се сплитат 
с живата история на НБУ. Някои от 
тях са пряко свързани със създаването и 
утвърждаването на университета, други 
са предизвикани от конкретен празничен 
повод (връчване на дипломи на абсолвенти, 
откриване на нова академична година, 

отбелязване на национални празници и т.н.), но всички те 
имат общо място на възникване – пространството на Нов 
български университет. Текстовете тук произхождат от 
всекидневието и от празника, от същностното битие на 
университета.
Това е своеобразна антология на идеите за нов университет, 
появили се през последните 30 години заедно с раждането, 
растежа и утвърждаването на НБУ. Книга, която се 
стреми да събере и пренесе между две корици послания, 
които ще ни напомнят за пътя от вчера, ще ни дават по-
точни ориентири днес и може би ще ни предлагат отговори 

Идеи за нов университет
на въпроси, които – кой знае – ще си задаваме утре. 
Авторите са Богдан Богданов, Себастиен Шарл, Рандал 
Бейкър, Ралф Дарендорф, Джон Даниел, Райнер Бишоф, 
Иванка Апостолова, Пламен Бочков, Сергей Игнатов, 
Веселин Методиев, Георги Текев, Христо Тодоров, 
Екатерина Михайлова, Людмил Георгиев, Томас Сибиък, 
Георги Господинов, Пламен Дойнов, Михаил Неделчев, 
Виолета Дечева, Снежина Петрова.

„Идеи за нов университет“. Съст. Веселин Методиев, 
Пламен Дойнов. Нов български университет, С., 2021, 
270 с., 15 лв.

На 20.01. от 18 часа в Американския център 
към Столична библиотека на „Славейков“ №4 ще се 
състои представянето на новата стихосбирка на Амелия 
Личева „Потребност от рециклиране“ (изд. „Лексикон“). 
За книгата ще говорят Георги Господинов и Дария 
Карапеткова.
Със специалното участие на Снежина Петрова.



Литературен вестник 19-25 .01.2022      3

П Р И П И С К И

Съвсем скоро на литературния пазар се появи 
монографията на Морис Фадел „Детективи, разузнавачи, 
Студена война: Криминалната и шпионската литература в 
сравнителна перспектива“, което е първият концептуален 
опит да се осмислят и подредят криминалният и 
шпионският жанр в новата българска белетристика. През 
ХХ век имаме добри образци в тази посока, макар и от  
40-те години нататък те да са проектирани и реализирани 
според идеологическата конюнктура на обществото. Още 
в началото Фадел прави нужното разграничение между  
криминалната и шпионската литература, въпреки че и 
двете се организират около престъплението като случка 
и психология. В контекста на социализма по-голяма слава и 
масов интерес предизвиква шпионският жанр, разгърнат 
широко, рекламиран адмиративно, защото нему се възлагат 
педагогически и патриотични задачи. Авторът залага 
тезата, че „Тоталното разделение на „наши“ и „чужди“, от 
което не можеш да избягаш, защото войната е световна, 
независимо дали тя се нарича „Първа, „Втора“ или 
„Студена“, прави от шпионския жанр противоположен на 
криминалния“. Точно тази формулировка дава основание на 
авторовия дискурс да наблюдава постепенното преливане на 
криминалното в шпионското, като последното е всъщност 
държавна протекция. Представят се номенклатурните 
етикети, чрез които социалистическата критика описва 
шпионския жанр – от приключенски до разузнавачески, 
всъщност хитро изкривяване на европейската 
номенклатура, тъй като „шпионин“ е определение на 
вражеската фигура. А служителят на нашите служби 
априорно е прав, мисията му е в полза на Родината, той 
противостои с морална сила срещу „другите“, с които сме 
разделени от Желязната завеса. 
Безспорно Фадел отчита яснотата на тази опростена 
схема, тя е безспорен факт. Но неговият анализ не търси 
конюнктурно тълкуване, а следи процесите в унисон с 
движещата се социология. Жанровете получават обяснение 
и чрез световни теории и тези, но истинският смисъл 
на монографията е, че криминалната и шпионската 
литература се поставят в рамките на актуални социални и 
идейни параметри, и така представят не затворен анализ, 
а участват в панорамата на времето си. По отношение на 
криминалния жанр въпросът „Кой е убиецът?“, с всичките 
му задължителни атрибути като труп, буква, път, нощ, 
плетеница от заподозрени, активира преживявания на 
границата. Макар и въпросът да получава отговор, той е 
със силата на ребус, който постоянно провокира желание 
за победа чрез излизане от лабиринта. Ето в какво се 
крие жизнената сила на този  жанр, с право отнесен 
към масовата култура. Точно тук Фадел преодолява 
важен стереотип, наследен от йерархично подредено 
общество – и това е отнасянето на масово популярни 
литературни продукти към низовото. В световната 
практика серийното в криминалните романи може да 
се избегне именно чрез автентично откриване на схеми, 
а това е вече авторска заявка за присъствие в добрата 
литература. Фадел разглежда световни образци не защото 
те са повторяеми като хватка, а защото са основни и 
първоначални в полагането на криминалната тъкан. 
„Българската“ част на изследването визира 
представителните образци на криминалната и шпионската 
литература у нас в лицето на Павел Вежинов, Андрей 
Гуляшки и Богомил Райнов. Въпреки че авторът прокрадва 
твърдението, че книгите на тези писатели не са 
канонни, защото контекстът на тяхното създаване е 
комунистическият режим, мисля, че точно тук греши. 
Произведенията им са лице на реално време и чрез 
адекватно пресъздадения образ на обществото тогава 
те се превръщат в отлична възстановка на важни за 
периода процеси и ценности. Проследен е критическият 
дискурс, с който криминалните и шпионските романи 
се посрещат в България. Появилият се през 1947 г. 
роман на Павел Вежинов „Синият залез“ е критикуван за 

Детективи и разузнавачи в българската романистика

симпатия към „буржоазния хайлайф“, за недостатъчно 
позитивно представяне на „новото общество“. Култови 
за социализма критици като Пенчо Данчев и Емил Петров 
обвързват криминалния жанр не толкова с престъплението, 
колкото с обществото. „Новото време“ е приело за 
еталон утопичната представа, че по време на социализма 
престъпност няма или ако се появи прецедент, то той 
е продукт на отклонение от педагогическия модел на 
социума. Фадел отпраща криминалните романи на Вежинов 
и Райнов към „noir“-а, тенденция, която по време на режима 
трябва да се етикетира като „буржоазна“, „вражеска“, но 
това съвсем не пречи на практикуващите я автори да я 
реализират и у нас, в затворения прочит на българската 
литература. Иначе теоретично, „noir“-ът трябва да се 
порицава, защото неговата пародийност, циничност и 
игровост противоречат на обществения позитивизъм и на 
ясните педагогически правила, приложени към българските 
поколения. Както подчертава Фадел, задължително е 
да се афишира любов и доверие към милицията, а това 
измества психологията от престъпника към детектива. 
Престъпниците винаги са „бандити“, техните мотиви 
трябва да са опростени до злото, видяно като отклонение 
от правилата на общоприето поведение. Пример за 
това са криминалните романи на Богомил Райнов, най-
известният от които е „Инспекторът и нощта“ (1963), в 
който пороците на персонажите винаги имат обществена 
формулировка. 
Това, разбира се, е в началото на режима, когато  този тип 
литература неизбежно „се насилва“ да бъде политическа. 
С либерализацията на режима идват и нови хоризонти 
и нови свободи за авторите. Настава времето на 
шпионския роман, както казва авторът на монографията: 
„Престъплението и разузнаването взаимно се предполагат“. 
Студената война е вече в разгара си, Западът е произвел 
своя Джеймс Бонд, остава Изтокът да отговори. Първа 
слава събира Авакум Захов, сътворен от Андрей Гуляшки. 
Твърде социалистически, праволинеен и опростен е той, 
патриархален и познат на притиснатата в собствения 
си сос публика. Въпреки това Авакум Захов е наистина 
герой със завидна популярност, превръща се в емблема 
на социалистическия агент, отстояващ с вяра своята 
философия и морал. Морис Фадел дава структурата на 
шпионския роман, в основата на която лежи Държавна 
сигурност, „[…] понеже държавата е така изградена, 
че изключва престъплението и то може да дойде само 

извън нея – от фашисткото минало 
или „американците“, да я заплаши. 
Няма престъпление, което да не е 
същевременно престъпление срещу 
държавата“. Държавата „одържавява“ 
шпионския роман, като го превръща в 
съзнателна поръчка. Черната серия на 
Богомил Райнов му е възложена от МВР 
и от автора е поискано да създаде герой 
– опозиция на западния супермен. Така 
на българската сцена заживява Емил 
Боев, типичен продукт на шпионския 
роман с видими примеси на „noir“-а, 
циничен, скептичен, скитащ свободно из 
непознатия Запад, ползващ се от неговия 
стандарт, мъжкарят, завладяващ 
без проблем чужди жени. Изобщо 
секссимволът на редица поколения 
българи. 
Самият Богомил Райнов пише мащабни 
културологични студии върху черния 
роман, върху шпионския роман. 
Критиката на капитализма в тях е 

неясна, уж „онова“ общество, родило подобен ракурс към 
живота, е извор на пороците и злото, но тези жанрове 
имат приложение и тук. Безспорно разбиранията му са 
леви – престъплението има икономически, идеологически, 
политически мотивировки, но писателят вече 
мести фокуса и върху психологията на престъпника. 
Идеологическият сблъсък между двете системи не е схема, 
а единоборство, диалог, прозрения към бъдещи размествания 
в световната политика и геополитика. Емил Боев е 
дублиран от „вътрешния друг“, а това го прави магнетичен, 
мамещо нов в скучната догматика на социалистическата 
рецепция на доброто и злото. Фадел правилно отбелязва, 
че Райнов изгражда мост между криминалния разказ и 
шпионския роман, като престъплението вече не е срещу 
личността и морала на обществото, а срещу държавата. 
Самият Райнов неведнъж признава, че шпионската му серия 
има политическа основа, което по принцип е особеност 
на този жанр, работещ с ясни опозиции, с релефно изваяни 
образи на „враговете“. В монографията е развита тезата 
за двусмисловост при тълкуване на Запада, по чийто мамещ 
стандарт се прехласват през 70-те години на миналия 
век българите. Показвайки икономическата ситуация 
на вражеското общество, либералното поведение на 
човека, еманципирането на жените, контрастиращи с 
патриархалната българска домакиня, изобщо описвайки 
всички онези забранени и охулвани неща на западното 
общество, Райнов просто провокира у българите небивал 
интерес към ситуация зад Желязната завеса, силно 
митологизирана поради табутата, под които е положена. 
Обследвани са хотелите, храната, жените – все атрибути 
на шпионския разказ. За съжаление на социалистическата 
поръчка, Райнов по-скоро обслужва тайните мечти на 
масовия социалистически човек, доста отегчен от 
догматиката, сковала официалния му живот. 
Още през 2015 г. Инна Пелева говори в своя статия за 
„вътрешния друг“ в шпионските романи на Райнов. Емил 
Боев има равностоен опонент в „другия свят“ – Сеймур. 
В „Денят не си личи по заранта“ Райнов дава откровения 
образ на Студената война, формирала гъста мрежа от 
шпионски отреди и в двата лагера. Определението на 
конфликта, разбира се, е направено от „враговете“, защото 
не иде социалистически човек да говори против войната, та 
тя по онова време е наша кауза. Сеймур дава по-обобщено 
становище за Студената война, която се развива не според 
идеологии, а според „логиката на ситуацията“. Финалът 
є ще е „нищо“, „пропаст“. И макар Боев да му говори за 
„разумен компромис“, американският шпионин му напомня, 
че и двете страни са еднакво умни и еднакво глупави, 
еднакво алчни за надмощие. Нито една война не може да 
промени хората, и войната всъщност е вечна ситуация за 
регулиране на света. Еретични съждения, но позволени на 
Богомил Райнов, на чиято шпионска поредица се разчита 
уж да изгради идеологическия опонент на Джеймс Бонд. 
Не че той не го прави, но го прави съвсем не плакатно и 
опростено. Постига го като психоанализа на войната, 
зад чиито популистки идеологически матрици стоят 
глобалните бесове на ХХ век.
Разглеждайки комунистическия шпионски роман, 
Морис Фадел отчита матрицата на Студената война. 
Подчертава, че криминалният елемент се превръща в 
политически, че мрачната ирония, с която се движи Емил 
Боев увлича масовата енергия, усещаща края на едно 
общество. В случая авторът би следвало да включи в 
своя обзор и последните романи на Райнов – „Ченге втора 
употреба“ и „Тихия кът“, визиращи тежките разрушителни 
времена на прехода. В руините на българската 
действителност се разпознават тези и стратегии, изявени 
в популярната през социализма черна серия на Райнов. 
Монографията на Морис Фадел представя необходима и 
липсваща в българското литературознание панорама – тази 
за детективските и шпионските произведения, твърде 
харесвани в битието си, но неанализирани рационално, 
непоставяни в културологичен и литературен контекст. 
Изследването постига и политическата дълбочина на 
разглежданите жанрове, без това да води до партизански 
и евтини обяснения, осмислят се функцията на пазара, 
централизираната структура на българската литература, 
която прави възможно  масовата култура да се подчини на 
държавна поръчка. И същевременно налице е вътрешното 
авторово преодоляване на задължителни ортодоксални 
схеми, вече твърде остарели и негодни за напредващото към 
края си социалистическо общество. 

АНТоАНеТА АлИПИеВА

Морис Фадел, „Детективи, разузнавачи, Студена 
война: Криминалната и шпионската литература в 
сравнителна перспектива“. Поредица „литературата 
на НРБ: история и теория“ – Книга 18, изд. Нов 
български университет, 2021, 208 с., 15 лв.
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„Преподреждането на 
обществото. Страници 
от социалната 
история на комунизма в 
България“. Институт 
за изследване на 
близкото минало. Изд. 
„Сиела“, С., 2021, 592 с.

След събитийната, 
политическата, 

институционната, културната и 
литературната история на българския 
комунизъм дойде ред и на социалната, 
при това – с книга, издадена в чест на 
80-годишнината на Ивайло Знеполски. 
Десет автори в десет пространни студии 
изследват социалния статус и функциите 
на съсловия и групи – селяни, индустриални 
работници, „активни борци“, „бивши хора“, 
„изменници на родината“, хомосексуалисти, 
проститутки, архитекти, адвокати, 
писатели, консумиращи и съпротивляващи 
се хора... Плътни описания и прозорливи 
анализи, които вършат чудесна работа –  
и за трупане на знания, и за следващи 
изследвания.

Веселин Методиев. 
„Книга за модерните 
българи. Срещи с 
автори на Златорогъ“. 
Изд. Нов български 
университет, С., 2021, 
392 с., 23 лв.

След капиталните 
изследвания за българския 
конституционализъм 

и парламентаризъм, след проникновения 
исторически  портрет „Един много 
добър човек. Константин Стоилов и 
политическата добродетел“ (2019), ето 
че Веселин Методиев се обръща към 
междувоенната културна история с 58 
свои есета върху 58 есета, публикувани 
в сп. „Злагорог“ (1920–1943). Всъщност 
пред нас е критична история на идеите, 
излъчени от интелигентската междувоенна 
„общност на български градски хора“, 
намираща се откъм светлата страна на 
българския ум като част от европейския 
разум. Това са метаесета, които съдържат 
възторзи, съгласия, но и несъгласия и 
дори посочване на грешки, отсяват 
прозрения от заслепения и хвърлят 
внезапни мостове към съвременността, 
но без евтини публицистични аналогии, 
а с вникване в сродните феномени, с 
внимателно отмерване на честотите 
на различните исторически ритми. Тази 
книга ни връща вкуса към две позабравени 
днес неща: към мъдростта на уроците по 
граждански морал и към удоволствието 
от размишлението върху чужд текст. 
Споделена интелектуална радост.

Чавдар Попов. 
„Въведение в 
теоретико-
историческото 
изучаване на 
пластическите 
изкуства“. Изд. 
Национална 
художествена 
академия, С., 2021, 208 с.

Тази книга трудно може да се намери 
в книжарниците, но си струва да бъде 
търсена. Защото Чавдар Попов ни 
представя не просто увод в теорията на 
изкуството, а размисъл за самосъзнанието 
на пластическите изкуства и техните 
пулсации между история и наука, между 
социалните и пазарните им измерения. 
Едни след други следват въпроси, отговори, 
предупреждения и дискретни съвети как 
да изучаваме артефактите в техния 
исторически, жанров и познавателен 
контекст. Важно методологическо четиво.

В И Т Р И Н А

К о Н К у Р С  „ 1 3  В е К А  Б ъ л Г А Р И Я “

Да бъдеш милостив към другите 
значи да си милостив към себе си

П Р е М И е Р А

Чета български автори бавно и полека 
и най-често ако са обилно полети с 
препоръки. Поради много причини със 
сборника с разкази на Елена Алексиева 
се гледахме както Вапцаров и живота в 
стихотворението „Вяра“ – под вежди и 
строго, и от двата края на масата.
След първия разказ съм гневна. Забравила 
съм, че историите представят човеци. С 
техните емоции и болки, които са напълно 
човешки. Но хората не обичаме да четем 
разкази, в които героите са подобни на 
реалните хора – то е като да гледаш в 
огледало, което вместо външен образ, 
връща вътрешен. Разказите са за хора, 
които разкриват вътрешните си светове, 
читателят разбира неща, които дори 
най-близките им не подозират. И понякога 
техните действия могат да се окажат 
сходни с тези на читателя – дядо Иван 
и циганката, раковоболната и Стефан. 
Някои от героите са безименни, защото 
всеки може да се припознае в тях – в 
техните истории, откъслеци от много 
по-голям живот. Това представляват 
разказите в сборника – фрагменти, 
предназначени за читателя.
Героите в единайсетте разказа са хора, 
които са крайно различни и едновременно 
с това сходни – всеки от тях е застинал 
в собствената си болка, на прага на 
осъзнаването, че за да си щастлив ти 
самият, първо трябва да си простиш. 
Както трябва да прости на себе си 
военният от Афганистан, задето е 

оставил жена си, както трябва да си 
прости жената болна от рак, която няма 
вина, че се е разболяла, както трябва да 
си прости и учителят по солфеж, който 
в мечтата си за музика и свобода е продал 
вещи, които са били ценни някому. 
Това е смисълът за прекъсването на 
самсара – да разбиеш собствените си 
окови, да се измъкнеш от предразсъдъците 
си и зоната си на комфорт. Да се 
пречупиш един вид. И те се пречупват 
– нито един от героите на Елена 
Алексиева не завършва своята история, 
както я е започнал – в това отношение 
може би най-любим ми стана младият 
осветител в клуб – Стефан, който 
намери сили в себе си, благодарение на 
военния от Афганистан, да бъде по-
добър човек. Но също и музикантът 
емигрант от „Източният прозорец“ 
– който преодолява себе си, за да успее 
да спори, макар и без да има пълната 
картина, с директора за свободата, 
която дава един прозорец. Затварянето 
на кръга в разказите є е фино – една 
тънка нишка, почти като каишката на 
котката, която се появява в „Източният 
прозорец“ и „Балонът“ – разказите за 
свободата, както ги определих за себе 
си, а и в двата виждаме подобна на 
леопард котка, със синьо палтенце, на 
каишка. И повтарящото се име Стефан 
– Стефан от „Ам-гъл и аз“ и Стефан 
от „Афганистан“ – двамата различни 
Стефановци, от които само единият 

може да ти е симпатичен, понеже кой 
харесва мъже, които спят с омъжени 
жени? А тънката разлика между двамата 
е, че Стефан от „Афганистан“ се среща 
с бившия военен, съпруга на Силвия, 
дамата, която той съблича и облича 
със светлините на прожекторите си, и 
именно това го спира да не се превърне в 
Стефан от „Ам-гъл и аз“.
Може би част от причината да харесам 
разказите беше начинът на писане – 
думичките, написани  и подредени по-
обикновено. Написани, за да разкажат 
истории, в които героите се гледат 
с живота точно както аз се гледах 
със сборника в началото. А разказите 
са пъстри като котката на каишка. 
В последна сметка спокойно мога да 
кажа – разбрахме се с „Прекъсването на 
самсара“ въпреки трудното начало. Или 
може би именно заради него, предвид, че 
ми се наложи някои разкази да прочета 
по два пъти. Самата Елена Алексиева 
признава, че не разбира нищо от будизъм, 
но героите є един по един достигат до 
своя мир – научават се, че милостта им 
към себе си преминава и през милостта 
им към другите и че за да си щастлив, 
първо ти самият трябва да си го 
позволиш.

АННА-МАРИЯ ГеоРГИеВА

елена Алексиева, „Прекъсването на 
самсара“, изд. „Жанет 45“, 2021.

Писателят не знае какво знае, казваше 
навремето Емилиян Станев. Тази мисъл 
бих сложил за епиграф на четирилогията на 
Георги Гроздев („Плячка“, „Непотребния“, 
„Ентропия“, „Лабиринт“). За десетилетие 
и половина белетристът създаде панорама 
от България, многоцветна, реалистично-
призрачна, сякаш „изработена“ по метода 
на френски поантилист от деветнайсети 
век. Това е нещо ново за нашето 
словесно изкуство, 
забелязаха го най-
вече литературните 
наблюдатели от 
Европа и само 
невероятният 
упадък на родната 
литературна критика 
е причината книгите 
на Гроздев да стоят 
още в сянка за окото 
на българския читател. 
Чуйте френската 
критичка Моазан за 
„Плячка“: „В този 
странен роман има 
поетична лудост, която 
проличава в наслагването 
на балканските и библейските вътрешни 
гласове, на наративни плоскости, на 
спонтанни реминисценции, които налагат 
на фабулата непрестанна промяна на 
граматическите времена, запъхтяност пред 
едно застинало, ефирно време – времето 
на Природата – пред едно възвишено-
свещено виждане на света…“. В едно 
изречение е побрано впечатление точно до 
изчерпателност и с невероятно познаване на 
един свят, пресъздаден от писателя.
„Класическа анималистична проза“ бе казал 
проф. Игов в една рецензия за „Плячка“ и в 
този смисъл Гроздев се явява продължител 
на Емилиян Станев в усещането си 
за природата и нейните обитатели, 
за новите поколения на „Сами“, „Дива 
патица“, на шедьовъра „Вълчи нощи“…
Половин век след Емилиян Станев мнозина 
членове на писателски ловни дружинки 
бродеха из горите и сетне описваха ловните 
си приключения, но никой не видя гората и 

звяра в нея като Гроздев. Никой не забеляза 
опустелите къщи и махали, в които се 
нанесоха „нови обитатели“, познати на 
съвременниците от цирка и зоопарковете. 
Може да са единични случки, но записани 
имат силата на притчи, на мрачни прогнози 
за задаващото се бъдеще, подсказани от 
далечно минало. Някога тази територия, 

която наричаме наша родина, е била Велика 
гора (магна силва булгарика), изглежда 
корените є спят дълбоко и дойде време да се 
пробудят и да пуснат нови филизи на белия 
свят…
Двата полюса – бъдеще и минало – 
непрекъснато се преплитат в прозата на 
Георги Гроздев, звучат като носталгия или 
фентъзи, а най-вече като притча за дните 
ни вече един век, а в родината ни станаха и 
стават преображения, непосилни за нашите 
сетива.
Писателят  наистина има обширни 
знания за днешния глобален пейзаж – от 
Родопите до метрото в Лос Анджелис, 
знае за будистките монаси и айфона на 
Стив Джобс, знае повече от нас що е трък 
драйвър и къде е езерото Уолдън. И някак си 
естествено намира и езика, и стила, за да 
разкаже видяното, чутото, докоснатото 
от въображението – стегнато, както 
кaазваха, телеграфно, с преплитане на 

времената, с лирични паузи и публицистични 
отклонения, които ни връщат в 
реалността. 
Липсват ми на моменти по-дълбоки анализи 
за причините, довели до днешния нашенски 
пейзаж; как така се случи, че българинът, 
с корен дълбок отпреди хиляда и триста 
години се превърна в „дърво без корен“? 
Можеше ли днешна България да изглежда 
донякъде като съседите гърци, турци, 

които останаха отвъд 
„червената завеса“ през 
миналия век?
Тези въпроси си задават 
българите от десетилетия, 
предполагам, че и Хънтъра 
и Боян Непотребния и 
останалите герои на  Гроздев 
също  са се запитвали в 
минути на размисъл, но в 
романите това „минало“ 
е потънало зад щедро 
показаното настояще. Мисля, 
че това не се отнася само за 
тетралогията на Гроздев, а е 
съществена черта на днешната 
литературна смяна, израснала 
в дълготрайната идеологическа 

пандемия на Утопията и е необходимо 
технологично време за разсейване на 
последиците є, до завръщане на реалната 
картина на нашия живот.
Когато чета Гроздев, се сещам за въпроса 
на Монтескьо: „Как човек може да бъде 
персиец?“ – за една цивилизация, която ни 
владее от век и дали потомците ни ще 
живеят в по-човешки климат във времето 
нататък?...

ГеоРГИ МИШеВ

Бележка: „Как човек може да бъде персиец?“ – 
пита Монтескьо, желаейки да изрази мисловната 
нагласа на парижаните, съмняващи се, че някакъв 
друг вид цивилизация освен тази, която те 
познават, е изобщо възможна. „Как може да се 
живее и да се мисли в страните на сталинизма?“ 
се питат мнозина днес. С една дума, това е 
повод да бъде изследвано как се приспособява към 
необикновени условия човешкото същество“ 
(цитат от Чеслав Милош).

За новата проза на Георги Гроздев
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В Н И М А Н И е Т о  Н А  М А л К И Т е В И Т Р И Н А

Михаил Неделчев. „Как 
работи литературната 
история. Том 2. 
литературно-
исторически 
персоналистически 
сюжети. Част първа 
и втора“. Изд. Нов 
български университет, 
С., 2021, 890 с.

Тук на снимката е само един том, но 
всъщност книжните тела са две. Точно 
така. Вторият том на „Как работи 
литературната история?“ се състои от 
две книги, всяка от които с около 450 
страници. Внушителните страници обаче 
не търсят самоцелен обем, а са подредени 
като нарастващ текст по текст учебник 
по литературен персонализъм. Особено 
ценна е въвеждащата 150-странична 
студия, която подрежда понятия, правила 
и изключения, за да систематизира в 22 
подглави литературния персонализъм 
като исторически феномен, теоретически 
инструмент и естетико-критическа 
платформа. После теорията се 
конкретизира в десетки и десетки студии и 
статии – от Ботев и Вазов до съвременни 
поети и белетристи от началото на този 
век. Това е поредният цялостен принос и 
пример на Михаил Неделчев как се прави 
литературна история.

„Това е моето минало. 
Спомени, дневници, 
свидетелства 
(1944–1989). Том 
IV“. Съст. Михаил 
Груев, Димитър Щ. 
Димов. Институт за 
изследване на близкото 
минало. Изд. „Сиела“, С., 
2021, 504 с., 22,90 лв.

След предишните три книги от „Това е 
моето минало“ (2010, 2015), съдържащи 
55 лични свидетелства, сега четвъртият 
том вкючва 16 – нецензурирани спомени 
на партизани, охранители на вождове, 
„строители на социализма“, учители, 
прокурори, лица с „лош произход“ и т.н. Чрез 
такива богати книги разбираме, че каквито 
и да са индивидуалните житейски разкази, 
те не потъват в Голямата история, 
а проблясват в нея като изпуснати по 
течението на времето екзотични риби, 
които могат да бъдат уловени от будните 
очи на нови мислещи читатели.

Десислава Неделчева. 
„Черните обувки“. Изд. 
„ерго“, С., 2021, 128 с., 
15 лв.

Белетристичен дебют 
на поетесата и критик 
Десислава Неделчева. 
В текста, анонсиран 
като „роман“, личи силен 
автобиографизъм, с 

доведен почти до съвършенство дневников 
разказ, който проиграва специфичната 
„наивна“ гледна точка на момиче в дните 
между 13 и 17-годишната му възраст през 
втората половина на 80-те години на ХХ 
век. Моралната корупция и рафинираното 
насилие на късния комунизъм прорязват 
детския свят – някак леко, безболезнено, с 
простота, която излъчва кротък ужас. Най-
потресаваща е третата част на книгата 
– наративната поема „Никулден“, посветена 
на едно посещение на „пионерчета“ в 
Ястребино през 1985 г. и недоумяващата 
им среща с пропагандния разказ за смъртта 
на шестте ястребинчета. Лирическа проза 
за вторичното насилие, което разказът 
за насилието върху деца от 40-те години 
оказва върху децата от 80-те. Книга, която 
увлича и поразява.

Руси Димитров Русев (1951) е роден в 
Русе. Завършва българска филология 

във Великотърновския университет, 
а между 1980 и 2016 г. е езиковед, 

преподавател в Русенския университет 
„Ангел Кънчев“. от 1999 г. е доцент 
по съвременен български език. Бил е 

декан на Факултета по природни науки 
и образование, член на Академичния 

съвет на Русенския университет и на 
Сената на Тараклийския университет 
в Молдова. Ръководител (1993–2017) на 

Научния център по фолклор, литература 
и лингвистика „Св. Димитър 

Басарбовски“. Той е сред основателите на 
научния форум „Арнаудови четения“ и 

един от съставителите и редакторите 
на издавания сборник с изследвания от 

тези четения. Сред авторските му 
книги са „Филологически пристрастия“ 

(1997), „Научният текст на Михаил 
Арнаудов“ (1998), „отдадени на 

призванието си“ (2004), „Словото – 
начин на живот“ (2011), „Приноси 
към изучаването на личността и 

творчеството на Михаил Арнаудов“ 
(2013). Съставител и редактор на над 

20 книги и сборници за Михаил Арнаудов, 
Йордан Вълчев, Стефан Гечев, Змей 

Горянин и др. Автор на лирика, есеистика 
и публицистика.

През септември 2021 г. излезе от печат 
стихосбирката „Детство мое, мое 
странно детство“ (изд. „лени-Ан“, 

Русе) с автори Руси Русев и внучката 
му Яница Стефанова, която е написала 
три от стихотворенията в книжката 

и нарисувала корицата и илюстрациите. 
По този повод разговаряме с двамата на 

8 януари 2022 г.

Доцент Русев, 
несъмнено 
книгата е 
резултат от 
общуването 
между двама 
души от две 
поколения, 
намиращи се 
в родствена 
връзка. Как 
се хвърлят 
мостове 
днес между 
поколения, 

между които има 60 години разлика?
Внучката ми беше навършила наскоро 
една годинка. Бях във Велико Търново по 
работа. Завърнах се надвечер в семейния 
апартамент. Когато излизах от хола, 
на другия край на коридора, изправена 
на двете си крачета, разперила ръчичка 
с пръстчета, опрени леко до стената, 
стоеше Яничка, гледайки съсредоточено 
пред себе си. Изведнъж тя разпери и 
другата си ръчичка, погледна ме за миг, 
сведе глава и устремно тръгна... Аз 
неволно също разперих ръце. Малката 
дойде при мене и аз я гушнах. Проходи!!! 
И така до днес – обърнати и устремени 
един към друг, споделяме с постъпки, 
действия и слово взаимната си обич и 
уважение, разбиране и доверие, откривайки 
непрестанно себе си чрез другия. 

Защо именно чрез поезията се състоява 
това общуване във Вашия случай?
Не съм търсил преднамерено този начин 
на общуване между двама ни. Той се появи 
сам, внезапно. Когато научих, че внучката 
ми е дошла на бял свят, емоционалната 
ми реакция спонтанно намери израз в 
двустишие. Високата вълна от чувства, 
която ме заля в онзи красив миг, е 
била и лирическа. Аз и до днес съм неин 
щастлив пленник. Така през изминалите 
години се раждаше  стихотворение след 
стихотворение. Започна и Янчето да 
създава своите малки лирически творби. 
Поезията ни даде възможност да 
намерим траен словесен израз на нашите 
взаимоотношения във времето. Яница има 

Поетика и етика на „семейния език“
Руси Русев и Яница Стефанова пред „литературен вестник“

едно стихотворение, което не е включено 
в тази стихосбирка. В него лирическата 
героиня разговаря с времето и го пита: 
„ – Как ли ще стоиш при мене, / ако си 
вечно?“, а то є се усмихва и отговаря 
загадъчно: „ – Как ли? Сякаш вечното е 
нетрайно, / а нетрайното – вечно“. 
Има и още нещо. Внучката ми проявява 
подчертан интерес и усет към българския 
език като форма, звучене, строеж, 
значение. Радва ме нейното търсещо и 
обичливо внимание към думите. Един 
ден тя ми каза развълнувана,  че открила 
в думата „зелена“ няколко други думи 
– „зеле“, „елен“, „лен“, „Елена“. „Колко 
грижовни приятелки са думичките – 
заключи тя, – как се пазят една друга да 
не се загубят.“ Ето защо аз се стремя 
ненатрапчиво да развивам у нея усета 
є за богатството на нашия език, за 
неговата красота, за изразителните и 
изобразителните му възможности, за 
ритъма и мелодичността му. Стремя 
се да є покажа как посредством 
художественото слово онова, което 
ние двамата виждаме, чувстваме, 
преживяваме, мислим, се превръща в 
текст, ние се превръщаме в текст, в 
който е въплътена истината за самите 
нас, за човека у човека. 

Вие сте известен езиковед, с 
преподавателски опит и множество 
изследвания зад гърба си. Може ли да се 
каже, че в книгата личи и употребата 
на своеобразен „семеен език“, който 
е специфичен тъкмо за конкретна 
семейна среда?
Да, може да се каже. Този „семеен език“ 
личи във всяко едно стихотворение, но 
неговата етика е изразена най-отчетливо 
в стихотворението „Баба Христинка“, 
в което внучката споделя, че баба є, 
пенсионирана дългогодишна учителка, я 
учи с обич: „как щедро да дарявам всички 
– / хора, земя, небе и птички, / цветя, 
дървета и тревички, / животни, мравки и 
пчелички – / с добрина, любов и красота, / 
с радост, топлота и нежност“. За този 
чуден урок момиченцето благодари с 
признателност: „Благодаря ти, бабо – 
синеока, мила,  / за твоите уроци чудни 
по Светлина. / Чуваш ли ме, бабо, как 
светя, светя, за да е по-добър и по-красив 
светът“. Светлината тук е символ на 
човечността, която не само се вижда, 
но и чува. Всъщност бабата учи своята 
внучка как да стане и да бъде prosopon 
(гр.), persona (лат.), личност, т.е. човек, 
обърнат винаги с лице към Другия, към  
природата, обществото, културата, за 
да споделя себе си, своята човечност с 
тях. Семейството играе изключително 
важна роля в изграждането на детето 
като личност, особено днес, когато 
се наблюдава разпад на личностната 
идентичност. Аз получих първите си 
уроци по човечност от татко и майка, от 
единствения си дядо. Нямах щастието да 
имам баби, защото родителите ми бяха 
сираци, изгубили много рано своите майки.  

Каква роля изигра пандемията при 
възникването на книгата? Защото 
имате стихотворения, посветени и на 
това „чудо“...
Съществена, защото ме накара да 
подготвя стихосбирката в този є вид, с 
това заглавие и въплътен в нея съкровен 
художествено-естетически смисъл. 
Пандемията посегна брутално към 
автентичната ценност на живота, на 
човека. Наблюдавах как реагират на тази 
пандемия децата, най-вече съучениците 
на моята внучка, по време на локдауна и 
дистанционното обучение. Те се измъчваха, 
но упорито следваха естествения ритъм 
на своята природа като човешки същества 
– биологична, психологична, социална. Та 
те са в пролетта на живота си! Радвах 
им се много, когато след последния учебен 
час на присъствено провежданите учебни 
занятия излитаха от сградата и започваха 
да играят любимите си игри в училищния 

двор. И нещо, което дълбоко трогваше. 
Около детската площадка, седнали на 
пейките или прави, мама, татко, кака, 
батко, баба или дядо търпеливо чакаха 
малчуганите да се наиграят. Семейството 
охраняваше детството си, бъдещето си, 
охраняваше автентичността на живота 
си. И вероятно ще успее да го опази! С 
човечност, мъдрост и действен морално-
нравствен стоицизъм! Вярвам, надявам 
се, че страхът на Алберт Анщайн ще се 
окаже неоснователен. „Страх ме е от 
деня – пише гениалният физик, – в който 
технологията ще надмине човечността. 
Тогава светът ще се напълни с идиоти“. 
В своето земно съществуване днес 
Homo sapiens няма друга алтернатива 
освен да изпълни мисията си, кодирана в 
названието, дадено му от Карл Линей.

Яница, твоето име е на корицата, а 
в книгата са публикувани три твои 
стихотворения и няколко рисунки. Какво 
е усещането да си съавтор на твоя дядо?
Усещането е хубаво, защото чрез неговите 
и моите стихотворения се допълваме един 
друг и това ме радва.

Какво предпочиташ повече – да пишеш 
или да рисуваш?
Еднакво обичам да пиша и да рисувам.

Защо?
Защото и писането, и рисуването ми 
доставят удоволствие. Правят по-красиво 
ежедневието ми.

Имаш стихотворение „Мечтата на 
розата“. Можеш ли да издадеш тайната 
– как узна мечтата на едно цвете?   
Вечер гледах тази роза в градинката срещу 
нашия прозорец. Един път тя сякаш ми 
проговори и ми каза, че нощем є е студено, 
че се е уморила да бъде сама и да се пази от 
враговете си. Затова си търси свой дом и 
верен приятел. 

Ако един ден напишеш книга, на която 
ти си единственият автор, за каква 
история ще се разказва в нея? Или какви 
стихотворения би съдържала тя?
Мисля си да бъде нещо вълшебно, което да 
заинтересува и малки, и големи читатели. 

А що се отнася до 
стихотворенията, те ще 
бъдат свързани със смисъла 
на живота.

Въпросите зададе 
ХРИСТИНА 

МлАДеНоВА
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Г л А С о В е Т е  И М  Ч у В А М е
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„Паисий Хилендарски“. Завършва българска филология 
във ВТу „Св. св. Кирил и Методий“, впоследствие 

защитава докторска дисертация на тема „Аспекти 
на лирическата самонаблюдателност в поезията на 

70-те години на ХХ век“. от 2008 г. е преподавател по 
история на българската литература в Пловдивския 

университет. Автор е на книгите „лично и 
антологично. Автоантологични модели и персонални 

антологични присъствия в българската лирика от 
периода 2008-2017 година“ (еИ „LiterNet“, Варна, 2019), 
„Гласове и страници от вчера. Българска лирика 2012-

2020“ („Сдружение „литературна  къща“, 2021). Член е 
на редколегията на списание за българска литература 

и критика „Страница“, където от 2008 г. поддържа 
авторска оперативнокритическа рубрика „Страници 

на Гергина Кръстева“. Разговаряме с нея  
на 12 януари 2022 г.

Броени дни след края на 2021-ва, как я преценяваш като 
литературна година? И каква би трябвало да бъде  
2022-ра, за да я запомним с добро?
Мисля, че  2021 г. някак успя да акумулира и излъчи 
литературната енергия на две години, енергия, която, по 
всеизвестни причини, се оказа парализирана. Имах усещане 
за някакво, макар и неравномерно кипване, защото на 
изминалата година – като на бегач на дълги разстояния – 
принудително є се наложи да пробяга финалната отсечка 
на един двегодишен период възможно най-добре – на висока 
скорост, с добра техника и добро дишане. Като при това 
трябваше и някак да се опази от вирусите на страх и 
безсилие, от разривите, да остане в пътя си, да се довери 
на силите си. И като че ли тя се справи, успя да си осигури 
малко антитела срещу разпадите, които дебнат не само 
във време на пандемия. Появиха се български книги, важни 
за индивидуалния профил на вече утвърдени български 
писатели, за усвояването на нови тематични зони в 
съвременната литература или пък нови интерпретации 
на вече съществуващи. И не защото това е определящо, 
но все пак да припомня колко силни бяха номинационните 
списъци на авторитетните литературни награди за проза 
и поезия. И колко различни, но силни автори бяха отличени 
в тях – Иван Станков, Елена Алексиева, Георги Тенев, 
Цочо Бояджиев, Виктор Самуилов, Георги Борисов… 
Годината беше отличителна и като юбилейна, при това 
– най-вече на поети. Като изследовател с интерес към 
автоантологичните стихосбирки, за мен беше чудесно 
преживяване появата на лирическите книги на Иван Цанев, 
Цочо Бояджиев, Александър Шурбанов, Петър Чухов, 
Йордан Ефтимов – те съпроводиха различните по възраст 
юбилейни годишнини на авторите им, представиха различни 
модели на антологична концепция. Такова събиране на 
лирически книги на значими поети не се случва всяка година. 
Запомнящо се богата беше програмата на литературния 
фестивал „Пловдив чете“ през миналия юни, разговорите 
за книги и с автори станаха повод да подишаме щастливия 
въздух на възможността да сме отново физически заедно. 
От друга страна, принудителното превръщане на онлайн 
участията в нещо вече естествено „доведе“ на Софийския 
международен литературен фестивал интересни и знакови 
европейски писатели. Парадоксално е, но пандемичното 
време ни даде лесната възможност да чуем, макар и 
само от екрана, творци, които в нормална обстановка 
вероятно нямаше да могат да ни гостуват. Хубаво ще е и 
успехът и известността на добрата съвременна българска 
литература зад граница да нараства – изминалата година 
ни поднесе добри новини, свързани както с рецепцията на 
прозата, така и при поезията. 
Ще ми се 2022 година да пренесе и удвои тази енергия и ще е 
чудесно, ако тя продължава да съхранява автономността на 
литературата, да пази спокойното є дишане. Вероятно би 
било наивно, но ми се ще да вярвам, че такава устойчивост 
може да въздейства и в по-широк план, че може да помогне 
да превъзмогнем разломите, които ни връхлетяха. Добра 
година ще е и ако не се издават посмъртно книги на 
писатели, с които само допреди дни сме били заедно на 
премиера или сме си разменяли ведри съобщения, или сме 
планирали някакво литературно събитие… Иска ми се 
екипът на „Литературен вестник“ да отбелязва важни 
книги и творци по планиран график, а не с внезапни  
In memoriаm броеве.  

В самия край на миналата година излезе книгата 
ти „Гласове и страници от вчера“... Всъщност как 
смяташ, това твой дебют ли е? Защото имаш 
дисертация за поезията на 70-те години на ХХ век, 

както и електронна книга – „лично и 
антологично“, в която се занимаваш 
с т.нар. „автоантологични модели“ в 
лириката ни след 2008 година...

Гергина Кръстева: Трупам архив за други, далечни хора

„Гласове и страници от вчера. Българска лирики 2012-
2020 г.“ е моята първа хартиена книга. Но през 2019 
г. в издателство „LiterNet“ (Варна) под грижовния и 
внимателен поглед на Георги Чобанов се появи „Лично 
и антологично. Автоантологични модели и персонални 
антологични присъствия в българската лирика от периода 
2008-2017 година“. Тази електронна книга ми е особено 
скъпа, защото покрай работата по публикуването є имах 
много и интересни разговори със своя издател, с когото 
се познавахме от години, но до този момент не бяхме 
работили съвместно по моя книга. Общуването ни не беше 
свързано само с нея и продължи и след като беше издадена. 
Особено интензивно се търсехме през лятото и есента 
на 2020 година. През пролетта на миналата година Жоро 
внезапно си отиде… Пазя дългите ни среднощни диалози 
в социалната мрежа, имейлите, които сме си разменяли. 
Някъде из тези думи се рее – вече безсмислено – обещанието 
ни да се видим в някоя хубава морска кръчма, да довършим 
на живо, започнати спорове. Жоро беше персонализация на 
личната ми представа за непримирим борец и все още имам 
рефлекса на посягащата ми към клавиатурата ръка, която 
търси именно неговото прозорче в чата, за да му пиша…   
Покрай „Лично и антологично“ разбрах, че издаването 
на електронна изследователска книга у нас все още се 
счита за авантюра. И аз съм от хората, които по ред 
причини, повечето от които поколенчески предопределени, 
предпочитат да четат художествена литература между 
хартиени корици. Изследователските книги обаче според 
мен предполагат електронен формат, в него има добри 
предимства, особено във време с опасност от ограничена 
възможност за достъп до книжарници и библиотеки. Но 
може би и с тази книга не съм имала усещането за дебют. 
Свикнала съм да мисля в такива категории най-вече за 
художествени книги и някак си не изпитвам необходимост 
да ги прилагам спрямо своите. 
И все пак може би като дебютант се чувствах преди 
около двадесет години, когато започнах да работя по 
дисертацията си върху поезията от десетилетията на 
60-те и 70-те години на ХХ век. Това беше и първият 
ми голям изследователски текст, чието създаване ми 
даде изключително полезна опитност. И невъобразима, 
при това – споделена емоция. Съжалявам и до днес, че 
не го издадох в книга. Вероятно не проявих достатъчно 
инициативност, самочувствие май също не ми достигаше, 
макар че нямаше причини да е така. Но впоследствие 
всичко важно и интересно от това изследване намери 
най-точния си научен контекст и последователно, в 
продължение на няколко години, излезе на бял свят – в 
научни сборници, в специализирана периодика у нас и в 
чужбина. И понеже в повечето случаи тези публикации 
идваха след участия в научни форуми, текстът ми се оказа 
отзивчив към дописване, към него се натрупа още памет, 
той някак порасна – и чрез всичко ценно, което научи и 
прие от дискусионното общуване с колегите ми. 

Как избра литературноисторическият ти интерес 
да кръжи около най-новата и дори съвременната 
литература?
Завърших филологическото си образование във 
Великотърновския университет, дипломната ми 
работа е свързана с Петко Тодоров и възможността да 
продължа да работя с проф. Димитър Михайлов беше 
достатъчно и много силно основание да продължа в този 
литературноисторически период. От друга страна обаче 
аз живях във Велико Търново, и то през 90-те години, 
това беше моето студентско и младежко време – 
четяхме денонощно, и то най-вече поезия, а изобилието 

от нова и различна литература се раждаше буквално 
пред очите ни. Може би именно тази, естествена тогава 
необходимост – да следя актуалните книги, някак 
се съхрани. Десетина години по-късно, когато, вече в 
Пловдив, трябваше да избирам тема за дисертацията 
си, решението да се занимавам с лириката на 70-те 
години на ХХ век беше категорично. Откъм това време 
идваха завинаги обикнатите и интересни за мен поети. 
И изграждането на литературноисторически контекст 
от почти три десетилетия по този повод естествено 
ме остави в гравитацията на периода. А с част от 
авторите, които днес са вече утвърдени фигури в 
литературата ни, през 90-те се познавахме и общувахме, 
следила съм още тогава създаваното от тях, а идваха 
нови книги и нови любопитства. Впоследствие пък това, 
че започнах да преподавам именно съвременна българска 
литература, добави ангажимент, но и удоволствия, и 
удобства към интереса ми спрямо съвременна българска 
литература. Опитвам се и до днес да следя и съседните 
ни литератури, имам слабост към съвременната 
литература, създавана в Румъния, в Унгария, в страните 
от бивша Югославия. И затова ценя преводаческата 
и издателската работа, която прави възможно да 
познавам, поне в някаква степен, тези литератури. 
Без тези усилия вероятно ще се чувствам малко като 
литературен циклоп.

В „Гласове и страници от вчера“ първият обзорен 
текст е за 2012, а последният – за 2020 година. 
Преди това те своевременно са публикувани в сп. 
„Страница“, т.е. буквално проследяваш току-що 
оставени следи. Как успяваш да се изтеглиш на 
дистанция, за да ги видиш добре?
Когато през 2019 г. работих върху „Лично и 
антологично“, имах най-естественото и логично 
алиби за необходимостта от дистанция. А тази 
книга също се роди изпод заниманията с обзорите, в 
процеса на които забелязвах определени антологични 
натрупвания в даден времеви период. В обзора за 2018 
г. дори недвусмислено съм изразила очакване за по-
цялостна изследователска реакция на това натрупване. 
Без да съзнавам, че неволно съм провокирала себе си. 
Една автоантологична книга обаче не може да бъде 
професионално четена без познанието за личната 
творческа генеалогията на автора є. И затова там 
по необходимост се завръщах доста години назад. 
Както можеше да се очаква, лирическите антологии 
от първите години на XXI век събират в себе си 
художествен корпус, създаван поне три, а и повече 
предходни десетилетия, премислен, често преминал през 
ситото на текстово и композиционно редактиране. В 
този си вид автоантологията застива в точката на 
днешния, персонален избор на своя автор – в кратката 
му роля на критик на написаното от самия него. И е 
изява на това, което ти определяш като „най-яркият 
израз на контрол на авторската воля над собственото 
творчество, проявени като цялостна концепция“. И 
още докато коментирах автоантологичните издания 
в годишните обзори, маркиращо или по-щедро съм 
отбелязвала тези движения във времето. Може би с 
рефлекса на литературния историк, който, дори когато, 
както ти казваш, върви по току-що оставени следи, 
неизменно се изкушава, а понякога му се налага да се 
обърне и да погледне по-дългия път, откъм който те 
идват. Разбира се, че в „Гласове и страници от вчера“ не 
мога да се изтегля на достатъчно добра дистанция, но 
имам чувството, че с натрупването на все пак някакъв 
опит изследователското късогледство и далекогледство 
започват взаимно да се компенсират, точно както с 
времето се случва и в човешкия организъм. И съумяваш 
да виждаш доста ясно някои неща от днешното, когато 
са ти по-чисти очертанията и на отминалото. То 
е като да вървиш по една от релсите на натоварена 
жп линия – от едната ти страна във всеки момент 
профучават различни влакове, можеш да ги разглеждаш, 
колкото ти е възможно, да помахаш на пътниците в 
тях. От другата те съпътства спокойния, израснал 
във и през времето пейзаж. Никак не е сигурно, че ще 
удържиш равновесие и въздухът от движението на влака 
няма да те разлюлее или запрати насред пейзажа, но се 
стараеш да имаш добър баланс. Нормални преживявания 
за всеки, който хем иска да е литературен историк, хем 
такъв, но на съвременността. Тези особени отношения 
на литературната история с литературната 
критика неслучайно са предизвикателство за 
хуманитаристиката. И обект на дискусионен интерес. 
А в българската култура има достатъчно добри 
примери за изключителни литературни критици, чиито 
уж критически текстове още във времето си тежат 
като литературноисторически.

Какво смяташ, че ти дава обзорният текст, т.нар. 
„годишен преглед“?
В книгата си „Литература около нулата“ Йордан Ефтимов 
написа, че прегледът  е хамалогия, работа за багеристи, 

Гергина Кръстева



Литературен вестник 19-25 .01.2022      7

Г л А С о В е Т е  И М  Ч у В А М е

претендиращи да изкопаят огромна планина. И отвъд само/
иронията, обясни много точно защо това наистина е така. 
Неговите обзори на литературни години обаче са много 
по-сериозна работа, най-малкото защото гледат далеч 
не само към лириката. През годините съм се удивлявала, 
съпротивлявала, повлиявала от изобретателността на 
тези негови текстове. А  преди да започна да се занимавам 
с годишни обзори, в списание „Страница“ такива текстове 
пишеха Борис Минков, Здравко Дечев, Младен Влашки. 
Те продължават да са ангажирани със съвременните 
процеси, Младен Влашки все още наблюдава и анализира в 
календарния модел на обзора прозата, а и литературната 
периодика. Опитността и на други днешни критици е била 
и продължава да е важна за мен, но списъкът на тези, които 
силно ценя, е кратък. Понякога и инцидентни критически 
появявания, като например тези на Юлиан Жилиев, много 
са ме впечатлявали. За мен годишният преглед е щедра 
възможност за временно подреждане на полето. С цялата 
условност на представата за подреждане, но често тъкмо 
през фриволността, през изненадващите и привидно 
несводими към някаква по-чиста „серия“ проявления 
виждаш по-цялостно актуалния литературен релеф. Наясно 
съм, че на залисващия се с такива занимания изследовател 
се гледа, да го кажем – загрижено... Вероятно в резултат на 
съзнанието за опасностите, които крият – те са огромен 
„терминатор на време“, изгубено за същинска научна 
работа, а пък вероятността да бъдат добра инвестиция в 
нея не е никак сигурна. За мен обаче всичко това е начин да 
откликвам на любопитствата си към днешното, особена 
форма на съучастничество в актуалния литературен 
живот. Чувствам се като човек, събиращ архив на 
някаква част от този именно живот, архив, за който 
съм убедена, че ще е важен за едни други, далечни хора. В 
този смисъл може би приличам на архивар на литературна 
съвременност.

Малцина знаят, че през студентските си години във 
Великотърновския университет си започнала с писане 
на стихове. Бяхте заедно в студентския кръжок 
„емилиян Станев“ с няколко знакови днес имена на 
поети, белетристи и критици. Що за фундамент бяха 
90-те години на ХХ век за теб?
Думата „фундамент“ в случая е точна. Това време ме 
срещна и задържа, запази нататък в живота ми едни 
от най-важните и обичани от мен хора – и в личния, и в 
професионалния ми свят. За част от моите тогавашни 
преподаватели във ВТУ научната кариера тогава бяхме 
ние – студентите от този литературен кръжок и 
гравитиращите около него. Имали сме може би късмета 
да попаднем едни на други. Литературният ми вкус, 
представите ми за изкуство започнаха сериозно да се 
оформят именно в онова време. При цялото еклектично, 
кипящо, карнавално изобилие от събития и текстове, 
в което имаше опасност да потънеш из лавините, 
да оставиш кости, младежки изкушен от бързата 
слава да изкачиш някакви хималайски литературни 
върхове, съм имала сигурни планински водачи – и сред 
преподавателите, и сред приятелите ми. Казвала съм го 
и преди, но шансът да бъда близо до поет като Ивайло 
Иванов беше равносилен на цяла литературна школа. 
Днес вече съзнавам, че именно в 90-те, тъкмо в основите 
на студентското ми време, се е отляло всичко онова, 
което в чисто професионален план – макар да се забави 
заради къси отклонения в други посоки – в крайна сметка 
се оказа най-силно и ме върна в моя си път. Дължа много 
на преподавателите си – Анчо Калоянов, Иван Станков, 
Димитър Михайлов, Иван Радев, Сава Василев, Виолета 
Русева, Тодор Моллов, Радослав Радев… А част от 
приятелствата ми от онова десетилетие добавиха 
към биографията си и по-късна професионална заедност, 
започнахме, без да сме се уговаряли за това, да работим в 
близки литературноисторически периоди с Мая Ангелова, 
Мира Душкова, Владимир Донев... Това, че през 90-те 
пътувахме много по студентски литературни конкурси 
и фестивали, даде трайност на общуването ми с вече 
днешни колеги от други университети. Ако се изкуша 
да чета всичко това през поезията на любимия ни поет 
Иван Цанев, бих казала, че за времето от 90-те години е 
завързан с нежна нишка моят поглед възхитен – и до днес. 
Това време не е изящна неподвижна скулптура в музея на 
носталгичната ми памет, то се пренесе и в днешното 
ми живеене, живо си е, трупа нови спомени, пише нови 
страници. 

После отиде да преподаваш в Пловдивския 
университет... Как така описа тази житейско-
професионална дъга между Велико Търново и Пловдив?
Не беше планирано, просто чисто житейски се роди тази 
внезапна възможност. Благодарение на убедеността на 
съпруга ми Димитър Кръстев тогава взехме едно от най-
важните и най-хубавите за съвместния ни живот решения. 
А впоследствие тъкмо в Пловдивския университет станах 
част от литературоведската и академична общност. Пак 
литературата отвори вратата, през която влязох в този 
град – в първите години от живеенето ни тук го обхождах 
с романите на Димитър Кирков, с енциклопедията на 
Георги Райчевски. Но най-често – със стихосбирките на 
Иван Теофилов в раницата си. „Амфитеатър“ и „Град 

върху градове“ в моето съзнание разрояваха и надграждаха 
образите на любовта ми към Пловдив, където дойдох от 
Велико Търново...  

Сега в Пловдивския университет имаш забележителни 
колеги – критици и литературоведи. Как усещаш 
общността около теб? И в по-широк кръг: има ли според 
теб национална литературоведска общност, която 
понякога може да гледа към общ хоризонт?
Пловдивският университет ми даде и усещането за 
принадлежност към литературоведска общност. То се разви 
и през дългогодишното ни приятелство с колеги, от които 
съм се и учила, като Владимир Янев, като напусналия ни 
миналото лято Атанас Бучков, както и с възможността 
да бъда съвсем близо вече не само до текстовете им, но и 
до самите Клео Протохристова, Юлия Николова, Бистра 
Ганчева, Инна Пелева, Албена Хранова, Запрян Козлуджов, 
Огнян Сапарев… В Пловдив се оказа възможно да общувам 
по-често със Светлозар Игов. Част от тези учени са сред 
създателите на филологическата литературоведска школа 
на Пловдивския университет, впрочем винаги ми е бил 
интересен този процес, защото аз попаднах тук във време, 
когато тази школа вече имаше богата история и висок 
авторитет. Всеки от колегите ми е много индивидуално 
силна научна личност, със специфични интереси и в различни 
сфери на изкуството и това личи от текстовете, които 
пишат. Респектираща е способността им да изграждат 
интригуващи интертекстуални сюжети и мрежи, това 
е като че ли много силна емблема на литературоведите, 
работещи в Пловдив, а тя, естествено, влияе и на 
следващите научни генерации. Част от колегите ми следят 
и участват пряко в актуалния културен и литературен 
живот – и като автори на литературоведски текстове, 
но и като съставители и редактори, експерти в културни 
екипи на различни институционални нива. Вероятно това 
би следвало да е нещо естествено за всяка литературна 
катедра, за всеки университет с хуманитарен профил. 
Но знаем, че не е точно така, а тъкмо академичната 
общност в Пловдив е сред най-активно и продуктивно 
ангажираните с изследването на съвременната българска и 
западноевропейска култура. 
Някъде през 2008 г. станах сътрудник, а отскоро – част 
от редколегията на списание „Страница“. С някои от 
редакторите в големия екип сме и университетски 
колеги – Клео Протохристова, Младен Влашки, Борис 
Минков, Галина Лардева, Татяна Ичевска, Здравко Дечев, 
към тази общност принадлежат и Людмил Станев, 
Димитър Келбечев, Феликс Попов. По определен начин и 
заради сферата на интересите ми, а и заради общата ни 
памет от 90-те години, се чувствам част и от научните 
общности на департамент „Нова българистика“ към 
НБУ, на Великотърновския университет… Струва ми 
се, че у нас трудно може да се докаже присъствието 
на една голяма литературоведска общност. А и дали е 
необходимо официално да има такава? Не са ли по-полезни 
активната, трайна комуникация, съвместно и работливо 
съмишленичество между отделните, които съществуват? 
Нямам предвид някаква форма на сепариране, на създаване на 
клубове по интереси, които си уговарят периодични сбирки. 
Но ако реализираме формати, които изискват и настояват 
за съвместна работа, усещането за по-голяма общност 
ще бъде естествено, а общият хоризонт ще е следствие 
от това. И вероятно ще има условия тази общност да 
функционира с адекватна институционална валидност и 
с повече практически възможности да бъде обществен 
авторитет.     

Ти си част от екипа на сп. „Страница“. Погледната 
оттам, какво є трябва още на литературната 
критика?
От много време съм убедена, че поплаците „няма 
критика“ са неоснователни, защото ємането е факт. 
Една бърза статистика точно откъм „Страница“: в 
оперативнокритическите рубрики на списанието за 
четирите книжки годишно излизат между 40 и 60 рецензии 
– приоритетно за българска художествена литература, 
отделно са годишните обзори на лирика и проза. А 
списанието излиза почти четвърт век, лесно може да се 
прецени какъв критически ресурс е създало и излъчило. И 
това е само „Страница“, която не е единственото място 
с дълготрайно съхранени такива рубрики. От друга страна, 
имаме пъстро ветрило от интернет пространства, 

където се пише за книги – далеч не само професионално и 
от какви ли не хора. И тъй като, както за всичко друго, 
особено през последните десетина години, читателят 
май иска информацията за една книга да бъде достъпна 
за него на разстояние един поглед от монитора, създава 
се впечатлението, че литературнокритическият процес 
е доминиращо създаван и зависим от произтичащото 
в социалните мрежи, във виртуалното пространство. 
Да, вавилонията от издавани книги ражда и вавилония 
от коментарни „еднодневки“, обсъждащи за ден-два 
качествата им във Фейсбук или някъде из проломите на 
виртуалния океан. След тях обаче, дори и тук-там да 
има умно написани, остава разсейващ се, летлив дим над 
водата с почти нулев резултат по отношение на една 
смислена картина на днешната литературна актуалност. 
Е, част от ефекта на такива бързи виртуални отклици 
вероятно се отразява в издателски таблици с информация 
за продажбите. Но това, както се казва, е друг „жанр“. Той 
е част от общата картина, но не е от особено значение 
за ценностното осмисляне на литературния процес. Та 
на критиката очевидно є трябват повече четящи хора с 
по-силна разделителна способност в преценката, полагащи 
повече усилия, за да се ориентират, ако, разбира се, това 
е желанието им. И които не възприемат критика като 
старшина в казарма, нито като някой, комуто това е 
щатната работа срещу заплата.

А на българската поезия?
Век след онова удивително второ литературно 
десетилетие сме пак в 20-те. Разбира се, ни за миг не ми се 
ще да имаме повод, дори и наум, за възможни аналогии между 
тези два периода в обществено-политически контекст. 
Но ако мислим за онова десетилетие в литературата и 
културата ни… Дали и сегашните 20-те няма да се окажат 
онова, което є е трябвало на поезията?
А ако ми позволиш да рационализирам въпроса ти, бих 
казала, че все така, както винаги, є трябва грижа. Но 
грижата за поезията от издатели и редактори трябва 
да търси разумна мяра. И прекомерната любов, и 
прекомерната пазарна прагматичност на ангажимента към 
книгите, които се готвят за издаване, не считам полезни, 
особено за младите поети. Преди месеци се занимавах 
с няколко стихосбирки на малко издателство, появили 
се в кратък период от време, почти една след друга. 
Общо седем стихосбирки, всичките дебютни. И четири 
от тях с един и същ редактор – издателят им. В тази 
издателска изобилност тип „конфекция“ неизбежно се беше 
отпечатала еднаквостта. Вероятно е чудесно, че са били 
подкрепени тези първи книги, но в такава ситуация какъв 
трепет може да бъде един поетически дебют за автора 
си? И какво ще оправдае основанието дори и на дежурното 
клише за появата на „индивидуален глас“? Апропо 
дебютният ръкопис на носителката на Нобел Луиз Глюк 
– „The Firstborn“, е бил връщан от издателства 28 пъти, 
докато накрая „New Amerikan Library“ не го издава.
А преди три години в сайта на агенция за издателски услуги 
се натъкнах на информацията, че за работа по издаването 
на лирическа книга е предвидена възможност, наречена 
„творчески ментор на поезия“. Финалната услуга в списъка 
от изредените възможности на ментора е формулирана 
така: „Услугата включва и пълна редакция на стиховете, 
така че да отговарят на изискванията на жанра (бял 
стих, класическа поезия и др.)“. Каквото и да си мислим, 
че означава „пълна редакция“, то си е най-обикновено 
пренаписване. Тоест читателят никога не може да знае дали 
стихосбирката с емблемата на това издателство е дело на 
автора, чието име е на корицата, или то – срещу хонорар и 
като залог за гарантиран успех – доброволно се е превърнало 
в аватар на някакъв анонимен творчески ментор. 

Кой е следващият текст, който ще напишеш?
Работя върху два сега, а имам намерения и в перспектива. 

Ще си пожелая, който и да е, да не е 
последният. Но това, което е сигурно, 
че предстои – и то в близко време – е 
годишният обзор за лириката от 
2021 година.

Разговора води
ПлАМеН ДоЙНоВ

Мира Душкова, 
Гергина Кръстева, 
Иван Цанев, 
Мая Ангелова
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превръща неговите „картинни пиеси“, 
създадени по големи драматични текстове, 
в техни неочаквано проникновени сценични 
прочити.  Такъв е случаят и с „Бурята“ в 
София. Точно това прави спектакъла не 
просто поредното обичайно майсторско 
заглавие в респектиращия афиш на Уилсън, а и 
театрална новина, интригуващ артефакт. 
Онова, което натрапчиво присъства във 
всеки един от поредицата очароващи с 
красотата си епизоди в „Бурята“ на Боб 
Уилсън е жаждата за власт, атавистичното 
желание, заложено в човека да владее, да 
наложи себе си над другите. Всяка от 9-те 
сцени на спектакъла всъщност показва 
различни ситуации, в които някой се опитва 
да отнеме властта от друг и да управлява 
откраднатия миг, независимо колко значим 
или нищожен е той. Още първата сцена с 
потъващия при внезапно разразилата се буря 

кораб, в който със свитата и сина си пътува кралят на 
Неапол Алонзо, помогнал преди години на придружаващия 
го крал на Милано Антонио да свали от престола брат 
си и законен владетел Просперо, отключва битките за 
власт. Боцманът (Ненчо Костов) веднага улавя мига 
на своето надмощие в кризисната морска ситуация и 
започва да налага властта си над кралете и придворните, 
оказали се изведнъж зависими от него и решенията му. 
Ненапразно репликата, която Боб Уилсън откроява 
като емблема на този начален епизод чрез обичайните 
за него многократни повторения е възгласът „Пъкълът 
е пуст, всички демони са тук“. Извънредната ситуация 
взривява крехките правила на подредения свят на човека 
и на повърхността изплуват подсъзнателните демони на 
неговата жажда за власт. В следващите сцени тези демони 
се развихрят – братът на Алонзо много бързо е изкушен 
да го убие и да заеме мястото му на крал, пияницата и 
прислужник на Алонсо Стефано (Васил Драганов), назован 
от островитянина Калибан „господар“, веднага поема тази 
роля и т.н. Същинската власт над всички обаче  владее 
Просперо, който чрез своите „вълшебни книги“ е усвоил 
вълшебството да създава свой свят, в който да управлява 
природните стихии и постъпките на хората. Неговата 
власт е властта на изкуството, на разказвача, който 
измисля, който мечтае, който „сънува“ своята желана 
история – историята за реабилитираната си и умножена 
власт над другите, дала му и властта да прости и да 
възстанови подредения човешки свят. Чудото, чрез което 
това може да се случи е любовта и Просперо я измисля и 
организира в идеалния є вариант между дъщеря си Миранда 
и сина на краля на Неапол Фердинанд. В съня на Просперо 
демоните на властта са укротени от чудото на любовта. 
Ето смайващото чудо, пред което застива скулптурната 
група на персонажите в началото на представлението.
Вече стана дума, че спектакълът на Робърт Уилсън е, 
както винаги, много красив, въодушевяващ със своите 
невероятни гледки, но в същото време той е и някак 
необикновено минорен, неестествено спокоен, изпълнен с 
умиротворяваща тиха музика („А perfect day“ на Лу Рийд 
и т.н.). И точно в това противоречие между заредените 
с напрежението на битките за власт и надмощие словесни 
потоци и красноречиво застиващи жестове, от една 
страна, и приказната красота на сцените – от друга, се 
ражда печалното очарование на „Бурята“, което залива 
публиката.
Много важна заслуга за качеството и въздействието 
на спектакъла имат участващите в него български 
актьори. Известно е предизвикателството да се играе 
в представленията на Робърт Уилсън, които изискват 
изключително майсторство, дисциплина и прецизност и 
заедно с това пълен отказ от актьорското его, готовност 
да се скриеш зад костюма, грима и ексцентричната 
пластика. Всички изпълнители в „Бурята“ се справят с 
тази сложна задача, като демонстрират респектираща 
креативност, гъвкавост и професионализъм в стремежа 
си да се впишат в актьорските партитури, изградени 
и предложени им от режисьора. Сред всеотдайния екип 
непременно бих откроила чудесния, запомнящ се Просперо 
на Веселин Мезеклиев, деликатно изобретателния в 
строгите контури на своя Гонзало Валентин Ганев, много 
пластичните и забавни богини и духове на Вяра Табакова, 
Владислава Николова и Гергана Змийчарова, както и 
Ариел на Василена Виченцо и динамичната двойка на 
влюбените Миранда (Радина Боршош и Жаклин Даскалова) 
и Фердинанд (Пламен Димов).
Една дълго чакана, но безспорно заслужаваща си среща на 
българската сцена и българската публика с театъра на 
Робърт Уилсън.

  КАМелИЯ НИКолоВА

Пълния вариант на рецензията, както и още отзиви 
за български и чужди спектакли от последната година, 

интервюта и теоретични текстове можете да прочетете 
в  брой 25 на сп. „Homo Ludens“, който предстои да излезе от 

печат.

Сцена
Редактор на страницата
КАМелИЯ НИКолоВА

„Бурята“ от Уилям Шекспир, превод Валери Петров
Режисура, сценография и художествено осветление Робърт 
Уилсън
Ко-режисьор Ан-Кристин Ромен; костюми, грим и прически 
Яши; ко-художник осветление Марчело Лумака; адаптация 
на текста, драматургия Юта Ферберс; ко-сценограф Мари 
де Теста; звуков дизайн Дарио Фери; музика Том Уейтс, 
Лу Рийд, Филип Глас, Вивалди, Шуберт и др. Участват: 
Веселин Мезеклиев (Просперо), Радина Боршош/ Жаклин 
Даскалова (Миранда), Василена Виченцо  (Ариел), Явор 
Вълканов (Калибан), Стоян Пепеланов (Алонзо), Пламен 
Димов (Фердинанд), Валентин Ганев (Гонзало), Зафир Раджаб 
(Себастиан), Константин Еленков (Антонио), Стефан 
Къшев (Тринкуло), Васил Драганов (Стефано), Ненчо Костов 
(Боцман, Дух, Куче), Гергана Змийчарова (Дух, Ирида), Вяра 
Табакова (Дух, Церера), Владислава Николова (Дух, Юнона). 
Асистенти на режисьора и превод Пламен Харманджиев, 
Люба Тодорова; асистенти на сценографа Бояна Бъчварова, 
Емона Стайкова, асистент на художник костюми и грим 
Никол Мечкарска. 
Народен театър „Иван Вазов“, премиера 18 и 19 декември 
2021

Най-новият спектакъл на Робърт Уилсън – „Бурята“ 
на Шекспир, се появи в самия край на 2021 г., само месец 
след като знаковият за развитието на съвременното 
сценично изкуство режисьор и визуален артист отбеляза 
своя 80-годишен юбилей. Постановката е създадена с 
трупата на Народния театър в София и е първата среща 
на българската публика с неговия емблематичен визуален 
театър. През последните четири и половина десетилетия 
– от показването през 1976 г. на експерименталната опера 
„Айнщайн на плажа“ на фестивала в Авиньон, с която 
необичайният американски режисьор се налага  на Стария 
континент,  до днес – той прави всяка година заедно със 
своя екип по около 4 или 5 театрални и оперни продукции 
на различни европейски сцени  В този респектиращ афиш 
„Бурята“ заема едновременно обичайно и специфично 
място.
От доста време вече всеки нов спектакъл на Робърт Уилсън 
изправя публиката и особено критиката пред парадоксално 
раздвоение. Безспорната причина за това раздвоение е 
самият режисьор или по-точно отдавна утвърденият 
му статут на един от основните родоначалници на 
постмодерната театрална естетика и на неин ключов 
представител. От една страна, при всяка нова продукция 
на Уилсън очакването е да се види именно запазената 
марка на „театъра на Боб Уилсън“, а от друга, често 
изниква и неудовлетворението „но той пак е същият“. 
Тази неизпълнима претенция на публиката към всеки голям 
самобитен художник при Робърт Уилсън е допълнена и от 
усещането за познатост на неповторимия му сценичен 
език, създадено от цитатите и препратките към него в 
представленията на многобройните му последователи и 
на различни други режисьори и трупи. Описаното обичайно, 
напрегнато между възторга и съмнението, възприемане на 
всяка следваща премиера на знаменития артист в случая с 
„Бурята“ в София се задълбочава от факта, че става въпрос 
за първа, при това закъсняла и наваксваща за масовата 
българската публика среща с неговото изкуство. Пълните 
салони, продадени за месеци напред (в продължаващата 
пандемична ситуация!) и бурните аплодисменти след 
спектакъла обаче отново бързо потвърдиха неизменното 
очарование и изключителното майсторство на театъра на 
Робърт Уилсън. 
Още с влизането си в залата на Народния театър 
зрителите веднага разбират, че са попаднали на типично 
представление на Боб Уилсън. Сцената ги посреща с плътно 
затворена червена завеса, върху която с добре известната 
специфична графика на художника режисьор за изписване и 
подреждане на буквите е поставено заглавието „Бурята“. 
При вдигането на завесата се открива несравнимата с нищо 
друго първа картина от емблематичния визуален театър 
на Уилсън. На фона на чудесно постигнато като осветление 
равномерно сиво-черно небе, осеяно с проблясващи звезди 
и заемащо целия отвор на сценичната кутия започва 
характерният за много от продукциите на Боб Уилсън 
„пролог“, който запознава с персонажите в спектакъла. В 
продължение на няколко минути те дефилират в редица в 
ярките си, необичайни и изобретателно преекспонирани 
костюми, като всеки от тях демонстрира и по един 
основно представящ го ударен комплекс от жест и 
звукосъчетание. Дефилирането на персонажите се повтаря 

няколко пъти във все по-забързан ритъм, 
като накрая първата фигура (Вяра Табакова 
– Дух, Церера) рязко спира пред десния 
изход на авансцената и зад нея с лек сблъсък 
се нанизват останалите тринадесет 

„Бурята“ на Робърт уилсън в Народния театър,
или демоните на властта в съня на Просперо

„Бурята“ от 
Шекспир, 
режисура, 
сценография и 
художествено 
осветление 
Робърт Уилсън, 
Народен театър, 
2021, фотограф 
Гергана 
Дамянова

изпълнители. Всички те застиват в преекспонирани пози 
на изненада и изумление, при което цялата им ненадейно 
оформила се скулптурна група изразява крайно учудване, 
стъписване пред някакво чудо, появило се пред тях. Само 
петнадесетият персонаж – Калибан (Явор Вълканов) не се 
включва в групата, а остава скрит в противоположния край 
на подиума, като от него се вижда единствено част от 
босия му крак, заплашително застинал в ритник.
През следващия час и половина, колкото е 
продължителността на спектакъла, Робърт Уилсън и 
трупата на Народния театър с прецизна последователност 
показват всички 9 сцени от 5-те действия на 
Шекспировата пиеса. Както винаги когато прави своите 
сценични композиции от образи, светлина, тишина, звук, 
цвят и движение по големи класически и модерни текстове, 
така и в „Бурята“ Боб Уилсън остава близо до драмата, 
успявайки в същото време да я превърне в калейдоскоп от 
оригинални и мощно въздействащи визуални образи, които 
не я илюстрират и повтарят, а я изговарят на друго, 
различно ниво. С респектиращо майсторство режисьорът 
и авторът на адаптацията Юта Ферберс най-вече 
съкращават и сгъстяват отделните сцени до тяхното 
основно ядро, до основното им съдържание, след което те 
изобретателно са превърнати в ярки и лаконични визуално-
словесни картини, изграждащи спектакъла. 
В разговори и интервюта Робърт Уилсън заявява, че 
изборът на „Бурята“ на Шекспир за постановката му в 
Народния театър е по предложение на ръководството на 
трупата. Като имаме предвид обаче прецизния подбор 
на заглавията в дългия афиш на режисьора и особено 
изключително дълбокото му интуитивно взаимоотношение 
с пиесата, при което тя се трансформира в неповторими 
визуални картини, то безспорно в случая става дума за 
щастливо пресичане на интересите от двете страни. Това 
се потвърждава още по-категорично от проникновения 
прочит – едновременно вечно валиден и болезнено актуален 
– на Боб Уилсън на Шекспировия текст. 
Последната работа на Шекспир „Бурята“ е една от най-
трудните за тълкуване и една от сравнително рядко 
поставяните пиеси на английския драматург. Към нея 
в богатата и турбулентна история на театъра на ХХ 
век посягат преди всичко някои от големите театрални 
реформатори или пък различни режисьори, заявяващи 
реформаторски намерения. Емблемата тук безспорно 
е Питър Брук и неговата революционна постановка на 
„Бурята“ от 1968 г., в която той превръща пиесата в 
авторски колаж от сцените с явно и скрито насилие, а 
мятащият се по вълните кораб е създаден от движенията 
и енергиите на актьорските тела. Подобна емблема 
в киното безспорно остава пък впечатляващият 
постсюрреалистичен филм „Книгите на Просперо“ 
на Питър Грийнауей от 1991 г. Избирайки да постави 
„Бурята“, знаков артист от ранга на Робърт Уилсън, 
съзнателно или не, се нарежда в тази знаменита редица. 
Още повече че в спектакъла си той, като родоначалник 
и неизменен представител на постмодерния театър, 
изобретателно цитира и препраща към двете произведения. 
В Просперо се прокрадват щрихи от образа във филма на 
Грийнауей, а в изграждането на първата сцена на бурята 
и в сгъстяването на епизодите до тематичните им ядра 
преминава сянката на Брук.
Робърт Уилсън твърди, че никога не се пита какво 
казва един текст, а се стреми да усети цялостната му 
атмосфера, неговите вътрешни пропорции, напрежения и 
енергийни линии, които след това природата му на визуален 
артист по необясними пътища превръща във визуални 
картини. Много е повтаряно известното му обяснение на 
неговия театър: „Ходете на моите представления така, 
както отивате в музей, водени от желанието да гледате 
картини. Наслаждавайте се на цвета на ябълката, на 
линията на дрехата, на блясъка на светлината. Не мислете 
за историята, защото такава няма. (…) Слушайте 
картини“. Изключителната му способност обаче именно 
на режисьор визуалист да улавя и предава в лаконични 
и необичайни пространствени образи същностното, 
основното в един (словесен) пейзаж, в една история често 
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На 19 ноември 2021 г. департамент 
„Нова българистика“ на НБУ организира 

националната научна конференция 
„Диктатура и литература: Българската 

литература в епохата на Георги Димитров 
и Вълко Червенков (1948–1958)“. Участваха 

22 преподаватели и учени от всички водещи 
академични центрове в България.

В следващите страници публикуваме 
варианти на три от предложените доклади.

Всичко от конференцията ще бъде 
представено в сборник от издателската 

поредица „Литературата на НРБ: история и 
теория“ на Нов български университет.

Михаил Неделчев

Преди повече от двадесетина години – още приживе на 
президента Хафез ел-Асад – посетихме с писателя Алек 
Попов Сирия по покана на тамошния Съюз на писателите. 
Наш добър гид из цялата страна бе писателят-
преводач от български Михаил Аид – християнин, 
член на Комунистическата партия – присъдружна на 
управляващата БААС. Пътувахме с черна лимузина, на 
предното стъкло с един портрет на Президента, отзад – с 
два. Всъщност портретите и доста несръчно направените 
паметници на Асад бяха навсякъде, почти на всяко 
кръстовище. Навсякъде из Сирия, където и да отидехме, 
бяхме добре посрещнати – не ни искаха билети из музеи и 
древни църкви, светилища и антични градове, и в Палмира, и 
в Маалуля, и където и да е другаде. На въпроса ми към нашия 
грижовен спътник г-н Аид „Навсякъде ли ви познават?“ той 
загадъчно се усмихваше и не ми отговаряше. (Впоследствие 
разбрах от служител в българското посолство, че сме 
се движили с кола на ЦК на БААС със специален номер.) 
Над Дамаск се възвисяваше висок хълм, направо планина. 
На върха се виждаше бяло огромно здание, подобно на 
нашите НДК и Резиденция „Бояна“. Няколко пъти попитах 
сирийските ни домакини: „Там ли живее президентът Хафез 
ел-Асад?“. Никога не получих отговор, мълчание. Постепенно 
разбрах: сакралното име не се произнася (не само напразно), 
както е и в заповедта. Асад беше навсякъде, наблюдаваше 
ни от всички свои портрети и други изображения, но за 
него не се и говореше. Предстояха президентски избори. 
Видях един удивителен, стряскащ предизборен плакат. 
Най-отдолу, буквално като тънка лента, бе даден като 
силует Дамаск – древният столичен град, а над него, 
като една огромна фигура, беше го обгърнал направо 
застрашително самият Хафез ел-Асад, някак надвесен над 
Града. Удивително! Раших, че непременно ще си отнеса в 
София един такъв плакат. Разубедиха ме в посолството ни: 
за такава простъпка, ако намерят плаката в раницата ти, 
се лежи в затвора. 
Актуализираха се в съзнанието ми цяла серия от въпроси: 
КАК И КОГА СЕ ПРОИЗНАСЯ В ТОТАЛИТАРНАТА 
ДЪРЖАВА ИМЕТО НА ВОЖДА, РЕДНО ЛИ Е ВЪОБЩЕ 
ТОВА ДА СЕ ПРАВИ И ПО КАКЪВ ПОВОД; ИЛИ СЕ 
СЛУЧВА ЕСТЕСТВЕНО – БЕЗ ПОВОД, ПРОСТО КАТО 
РИТУАЛНО ЗАКЛИНАНИЕ; КОГА И КАК ВОЖДЪТ 
МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОКАЗВАН, ДА БЪДЕ СНИМАН, 
ИЗОБРАЗЯВАН, ЛИКЪТ МУ ДА СЕ ВЪЗПРОИЗВЕЖДА; 
ИМА ЛИ НОРМИ ЗА ВСИЧКО ТОВА, НЯКАКЪВ КАНОН? 
ИМА ЛИ ИНФЛАЦИЯ НА ТЕЗИ СПОМЕНАВАНИЯ/
ИЗОБРАЖЕНИЯ, ИЛИ РЕСУРСЪТ МУ НА САКРАЛНОСТ 
Е БАЗКАЕН, БЕЗГРАНИЧЕН? А КОГА И ДАЛИ ПОТОКЪТ 
НА САКРАЛНОСТТА НА ВОЖДА СЕКВА ИЗВЕДНЪЖ?

Бойко Пенчев

В българското литературознание трайно се е утвърдило 
мнението, особено след етапните изследвания на Тончо 
Жечев и Боян Ничев от втората половина на 70-те 
години на ХХ в., че първата половина на 50-те години 
са времето на романа. От друга страна, поредица от 
изследвания след 1989 г. върху т.нар. „производствен 
роман“ показаха как огромна част от романите на тази 
епоха не просто са построени по една  и съща схема, 
но и работят с архаични повествователни модели, 
произхождащи от фолклора и масовата литература. 
Единствените оцелели стабилно в канона романови 
творби от тази епоха остават „Тютюн“ и „Железният 
светилник“ и благодарение на тях ние сякаш сме склонни 
да четем социалистическия роман от първата половина 
на 50-те  през категорията „епически роман“. Дали обаче 
не налагаме върху литературния релеф на българския 
сталинизъм ретроспективно една доста по-късна 
концептуална решетка?
Първо, романите на Димов и Талев са всичко друго, но 
не и еднозначно разпознати като безспорни на времето 
си. Скандалът около „Тютюн“ не е случаен. Освен всичко 
друго той оголва литературната вписаност на романа в 
други, не соцреалистически традиции. Впрочем основната 
концепция на романа – да покаже обречеността на морално 
изчерпания, преситен буржоазен свят, присъства още 
в недовършения „Роман без заглавие“, над който Димов 
работи в началото на 40-те. „Несвоевременността“ 
на „Железният светилник“ с оглед на биографията и 
мирогледа на Талев е още по-очебийна – на практика това 
е роман, който се вписва в контекста на междувоенния 
десен „проект“, за което говори и самата биография на 
писателя1. 
Второ, самото понятие „епически/епичен роман“ се 
появява сравнително късно, то не е по никакъв начин 
операционализирано в дискусията около „Тютюн“. За 
епичното ще се заговори чак през 70-те, но вече във 
връзка с новопоявилите се представи за „цялостност“ и 
„органичност“. По времето на сталинизма далеч  
по-важни са „партийността“ и „правилността“. Всъщност 
магистралната задача на романа в началото на 50-те е да 
представи „класовото осъзнаване на пролетариата“ като 
основен аргумент за необратимостта на революцията.
Безспорно романът е привилегирован жанр в 
литературното поле на тоталитаризма – особено преди 
1956 г., но и след това2. Първото и най-лесно обяснение 
за високия престиж на романа в този период би било, 
че това е жанрът, който изглежда особено подходящ 
да изпълни основната задача на социалистическия 
реализъм: „представяне на действителността в нейното 
революционно развитие“. За романа е естествено да 
изобрази множество от герои („цялото общество“), 
ситуирани в голям отрязък историческо време, носещо 
в себе си събитийността на „историческото развитие“. 
Дали обаче това е достатъчно? Всъщност „пълнотата“ 
и „всеобхватността“ се появяват доста по-късно като 
препоръчителни качества на романа. 
Съвсем схематично, основната ни хипотеза е следната. 
По времето на побългарения сталинизъм романите се 
пишат и четат организирано през ценностната призма 
не на „епичното“, а на „осъзнаването“. Още Тончо 
Жечев в изследването си върху българския роман след 
Девети септември отбелязва като „родов белег“ и на 
успешните, и на неуспешните романи от времето на 
„епическата вълна“ именно „вътрешното им или чисто 
външно родство с „възпитателния роман“, това, което 
немците наричат Bildungsroman“ (Жечев 1980: 38-39). 
Когато към даден роман се отправят критики, те 
обикновено са базирани върху констатации за слабости 
и неубедителност в представянето на „осъзнаването“ 
и „съзнателността“. Неслучайно онова, което Димов 
добавя в „поправената“ версия на „Тютюн“ в отговор на 
критиките, е минибилдунгсроманът на Лила.
Соцреализмът се опитва да внуши представата 
за променящ се в определена посока свят и онова, 
което е най-лесно изобразимо като променящо се, е 
личността. Оттук и безкрайно дебатираната тема 
за „положителния герой“. Според отношението си 

1 Както е известно, Талев публикува глави от „Железният 
светилник“ във в. „Зора“ още преди 1944 г.
2 За продължаващия дори през 70-те диктат на „големия 
социален роман“ пише например Михаил Неделчев в 
„Недоизградената алтернативна жанрова система на 
българската белетристика от 1967 – 1975 г.“ (Вж. Неделчев 
2015)

История и 
класово съзнание
Българският роман в първата 
половина на 50-те години на ХХ век

Диктатура и  литература

Когато преди години писах през 2006 г. за в. „Култура“ 
статията си „За награждаването на неразкаялия се“ – 
„Сталин в душите им“ – и по повод на посветената на 
Бащата на народите поема на мрачния соцреалистически 
бард Богомил Райнов и на следите от тези възхвали/
споменавания в по-късното му стихотворство, разбрах, 
че за него такова дезактуализиране никога не е всъщност 
настъпвало. (Атанас Славов ме репликира за моята позиция 
пак в същия вестник.) Но и Сталин е уникален случай на 
непомръкващ в сумрачното си сияние комунистически 
вожд, и Богомил Райнов е съвсем специфичен казус за 
неразкайващ се апологет на мрака и насилието! 
Ето средищния пасаж на този мой текст: „Сталин 
очевидно не значи мир. Сталин очевидно не е баща на 
народите – толкова погубени народи и милиони човеци 
не могат да се поберат в границите на една бащина вина 
(аналогиите и с Авраам, и дори с Иван Грозни с нищо не 
помагат поради ризличните мащаби на явленията). Сталин 
е възможността да убиваш безнаказано, като при това 
жертвите признават правото ти да ги убиваш за правата 
кауза, умират с името му на уста. Сталин е щастието да 
бъдеш зъл и неприятен човек, а другите въпреки това да те 
преживяват като добър и състрадателен. Сталин е името 
на шизофренно преживяване на свои и врагове. Сталин и 
Богомил Райнов – каква съдбовна, щастлива среща на двама 
темерути и мизантропи.“
Стотиците възхвали на Сталин ни го представят и като 
български сакрализиран персонаж – той е и български вожд 
и учител, а след него веднага идва Георги Димитров. В 
самата естествена тяхна взаимозаменяемост, независимо 
от величие, гениалност, прозорливост, всемогъщество, е 
и тяхното, на комунистическите вождове, безсмъртие. 
„Почина Ленин... Милиони във своя труд се сепват; / глави 
се свеждат като люшнат от тъмна буря лес. / Тогава 
Сталин заговаря, той дава свойта клетва, / и ето живее 
Ленин – Ленин, това е Сталин днес“ – дава финално своя 
стихотворен афоризъм Богомил Райнов. Всичко е дошло от 
Великото пролетарско човечество, всичките ни вождове 
са ни дарени от Москва. Оттам извира като от свещен 
кладенец тяхната сила; озарени сме от ярките пламъци 
на Белокаменната. Явяват се ритмично и последователно 
вождовете през целия ХХ век. Но това столетие очевидно 
ще придобие тяхното/неговото име: „В героична красота / 
виждаш ти планетата – / вече влязъл е света / в сталинско 
столетие“ – реди звънките си стихове Младен 
Исаев. „ленин, Сталин, Тито, Димитров, 
Червенков“ – звучат имената им по площади и 

употребите (и неупотребите) 
на „сакрализираните“ по 
тоталитарному имена на вождовете
Тържествено-фанфарните, ласкаво-заплашителните и стряскащи явявания 
на Сталин, Тито, Георги Димитров и на присъединилия се Червенков
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към тази промяна героите се представят като 
„изграждащи се“ или „деградиращи“. С това 
се цели непосредствен възпитателен ефект – 
„изграждащият“ се герой става положителен 
пример, а „деградиращият“ – отрицателен. 
Каква обаче е спецификата на соцреалистическия 
„билдунгсроман“?
За да вникнем във важните трансформации на 
жанра, трябва да си даваме сметка за характера 
и функциите на „осъзнаването“ в идеологическия 
проект на комунизма. В прочутата си книга от 
1922 г. „История и класово съзнание“ Дьорд Лукач 
формулира класовото съзнание така:

Класовото съзнание [на пролетариата] не 
е тъждествено нито на психологическото 
съзнание на индивидуалните членове на 
пролетариата, нито на масовото съзнание на 
пролетариата като цяло, напротив, то е в 
разбирането, все по-осъзнато, на историческата 
роля на класата. (Lukacs 1968: 73) 

С други думи, класовото съзнание на 
пролетариата не се проявява на емпирично ниво 
било като индивидуално съзнание, било като 
някаква „масова психология“. Лукач се опитва 
да докаже, че класовото осъзнаване няма нищо 
общо със субективността, то е отношение към 
обективната реалност на историята (разбирана 
като класова борба).  Ако класическият Bildung 
означава постигане на индивидуализация 
по пътя на сложното трансформиране на 
външните събития във вътрешен опит, то 
комунистическото осъзнаване ще бъде постигане 
на надиндивидуална гледна точка, която не е нищо 
друго освен съзнание за историческия вектор, 
който трябва да отведе човечеството в зелените 
пасища на безкласовото общество. От гледна 
точка на темпоралността пък осъзнаването, 
респективно „изграждането“ на новото съзнание 
означава полагане на индивидуалното самосъзнание 
(включително съзнанието за промяна и 
„узряване“) в идеологически артикулирана 
надиндивидуална времева рамка.
Като типичен „възпитателен роман“ от времето 
на „романовия щурм“ Тончо Жечев посочва  „Път“ на 
Ст. Ц. Даскалов. За социалната важност на този роман 
по онова време говори фактът, че през 1951 г. като 
издание на „Народна младеж“ излиза една тънка брошурка, 
озаглавена „Указания за разглеждане на книгите „Път“, 
„По стръмнините“, „МТ станция“. Брошурата трябва да 
бъде в методологическа помощ на „читателските групи“ в 
ДСНМ, каквито очевидно са функционирали по онова време, 
и ни предлага идеален образец за социалната употреба на 
литературата в епохата на сталинизма3. От брошурата 
например разбираме какво трябва да се преговори в 
заключителното занятие за романа „Път“ – разбира се, 
какво друго, ако не пътят на главния герой, Гарчо, към 
„осъзнаването“:

Най-напред е необходимо да се обобщи всичко, казано 
досега за главния герой на романа – Гарчо. Внимателно да 
се проследи неговото развитие от момента на неговото 
идване в Златаре до неговото израстване като комунист 
в края на романа. Израстването на героя е трудно, 
сложно и противоречиво. (…) Това трябва да се разглежда 
в тясна връзка с партията и колектива. Партията в 
лицето на (…) помага за изграждането на характера и 
комунистическото съзнание на Гарчо (Указания…: 15).

Онова, което трябва да се изведе при колективното 
четене на романа, е „развитието“, „израстването“ и 
„изграждането“ на героя. Това формиране може да бъде 
представено като протичащо в миналото, в контекста 
на класовата борба и революцията, може обаче да се 
случва и в съвременността – на строежите, в „битката“ 
за построяването на социализма. Аналогична на „Път“ 
структура има и „Девойките от завода“ на Кръстьо 
Белев. Там на Гарчо съответства осъзнаващата се Данка, 
която „търси личностна инициация в колектива под 
опеката на пряк идеен наставник“ (Ангелова 2014: 157). 
Прогресът се полага на психологическо и ценностно 
равнище като „осъзнаване“, а за „осъзнаването“ трябва 
да се работи активно по пътя на „възпитанието“. 
Думата „възпитание“ е ключова за периода от края 
на 40-те и началото на 60-те години. На възпитание 
подлежат не само хората, но и организмите въобще. По 
това време хит в биологията е теорията на Мичурин-
Лисенко. През 1949 г. в БАН е организирана прочутата 

3 От книжката става ясно, че практиката е била книгите да се 
четат на глас през „читателските групи“ – „От голямо 
                                                значение за повишаване интереса
                                                у слушателите към книгата е 
                                                умението на ръководителя
                                                на читателската група да чете ясно 
                                                и художествено, изразително“ 
                                                (Указания…: 34).

конференция „Положението на биологическата наука у нас 
в светлината на мичуринското учение“, материалите 
от която по-късно са издадени в сборник. Там четем, 
че „Основният принцип на мичуринското учение е 
(…) възможността за направляване, възпитание на 
растителните организми чрез създаване на най-добри 
агротехнически условия, правилно възпитание на 
семенния материал и прилагане на непрекъснат подбор“ 
(Положението…: 48). Целта на конференцията е да се 
отхвърли „реакционната“ теория на Морган-Вайсман 
за наследствеността, на чието място трябва да 
дойде доктрината, че посредством контролиране на 
средата могат да се променят характеристиките на 
организмите. Неслучайно в първите страници на „МТ 
станция“ на Андрей Гуляшки се говори за „мичуринския 
метод на работа“, а малко по-късно главният герой си 
представя своя живот досега като книга, в която най-
светлите страници са „великото мичуринско учение“, 
което му дава вяра във възможността да „превъзпита“ 
самата природа:

Целият безкраен мир на растителния свят беше във 
властта на човека – той можеше да изменя природата 
му, да го облагородява и да извлича от него, според 
нуждите си, приказни, създаващи благоденствие чудеса... 
(Гуляшки 1950: 15).

Мнозина изследователи на социалистическия реализъм 
и на производствения роман в частност са отбелязали 
структурната близост на този тип роман с вълшебната 
приказка, съответно в критическия метаезик 
основателно намират място понятия като „инициация“ 
и „вълшебен помощник“4. Може би най-важното 
теоретическо и литературноисторическо разгръщане 
на този подход виждаме в класическото изследване на 
Катерина Кларк „Съветският роман: историята като 
ритуал“ от 1981 г., където е аргументирана тезата, 
че съветският роман репрезентира един ритуален или 
квазиритуален преход между две добре дефинирани 
състояния – „стихийност“ и „осъзнатост“. Именно 
опозицията „стихийност – осъзнатост“ управлява 
както фабулата и сюжета, така и подбора на тропи в 
изграждането на героите. 
Кларк отбелязва ключовата роля на „бащата“ в 
съветския роман – бащинските фигури са онези, които 
помагат на „синовете“ да осъществят успешно прехода 
от „стихийност“ към „осъзнатост“. В българския случай 
не толкова „бащата“, колкото „очите на партията“ 
са онова, което гарантира прехода от стихийност към 
съзнателност. 
4 Като се започне със статията „Празната приказка на 
производствения роман“ на Валери Стефанов (1991) и стигнем 
до монографията на Мая Ангелова „Българският производствен 
роман“ (2014).

Връщаме се към цитираните по-горе 
„Указания…“, за да отбележим една 
важна особеност на педагогическия 
дискурс, в който е заставена да работи 
литературата по времето на българския 
сталинизъм. Според „Указанията“ 
„израстването“ не е индивидуален акт 
– то се извършва в „тясна връзка с 
партията и колектива“. Биографичното 
време се оказва поместено в 
темпоралното, контролирано от 
колективното съзнание, чийто субект е 
Партията. През цялото време от своето 
развитие индивидът е под окото на 
Партията. Неговият път, дори когато 
го среща с различни герои, представители 
на различни слоеве и мирозрения, не е 
път през едно хетерогенно, атомарно 
общество, а „асистирано раждане“, в 
което колективният партиен субект  
има решаваща роля. 
Впрочем може би най-ефектното 
и в същото време  двусмислено 
репрезентиране на този надиндивидуален 
поглед ни предлага Димов в „Тютюн“, по-
точно в сцената, в която партийното 
ръководство на партизанския отряд 
обсъжда дали да бъде наказан Динко заради 
това, че е нарушил дисциплината и заради 
чувствата си към Ирина и е заповядал 
нападение срещу Борис Морев. След 
гласуването, при което Динко е оправдан, 
повествованието се спира върху главния 
обвинител, Лукан:

Само в очите на Лукан нямаше смут 
от личните чувства, които внушаваше 
великолепната фигура на Динко. Това бяха 
интелигентни, сурови, неумолими очи, 
в които светеше хладен пламък, които 
виждаха само върховната, крайната цел на 
борбата. У тях, както през мъченията в 
полицията, имаше пак нещо свръхчовешко. 
Това бяха очите на партията (Димов 1951: 
433).

Ето го „окото на властта“, което „сурово“ и 
„неумолимо“ се абстрахира от личните чувства, 
трансцендира личното и временното, защото се 
ръководи единствено от „върховната, крайната цел на 
борбата“. 
Окото на партията не пропуска нищо, а грижовните 
напътствия могат да се проявят и в най-интимните 
аспекти от взаимоотношенията на героите. Например 
Гарчо от „Път“ на Даскалов, в етапа, когато е още 
в плен на „стихийността“, решава, че новият морал 
и отхвърлянето на буржоазните предразсъдъци му 
дават право да поиска от приятелката си, честна, но 
още неосъзната селска мома, секс преди брака. Налага 
се опитна другарка, градска комунистка, да дръпне 
настрана Гарчо и внимателно, но твърдо да му обясни, 
че при комунистите работите не стават по този начин 
и че въпреки че те не признават буржоазния морал, 
Гарчо трябва да проявява уважение към своята любима 
и въобще да се концентрира върху непосредствените 
партийни задачи. Накрая му дава да чете брошура по 
въпроса и цитира Ленин, който бил казал, че свободата не 
значи свободия.
По отношение на отрицателните герои романът от 
началото на 50-те работи в режима на един обратен 
„билдунг“, който трябва да представи неизбежната 
деградация, физическа и морална, на класовия враг. 
Именно такъв  негативен „билдунгсроман“ създава 
Димитър Димов, който ни представя моралния и 
физически упадък на Борис и Ирина, дошъл в резултат на 
избор, а не просто на някакъв изначален класов „произход“. 
„Осъзнаването“ представлява проекцията на 
телеологичното, устремено към бъдещето време на 
равнището на субекта във фикционалната реалност. 
Това е основният повествователен похват, чрез който  
се постига внушението за личностно „изграждане“ или 
„деградация“ в романите от началото на  
50-те. Най-често героите, или поне важните от тях, 
в определен момент от развитието на действието 
„осъзнават“ някаква истина за себе си и за движението 
на историята. Могат да осъзнаят необходимостта 
от принадлежност към организираната от Партията 
борба, могат да осъзнаят, както е в „Тютюн“, 
собствената си „обреченост“, т.е. изключеност от 
споделеното бъдеще. В първия случай „осъзнаването“ 
носи прилив на енергия, на императивно изискваната 
от Петия конгрес на БКП „бодрост“. Във втория 
случай героят осъзнава краха на житейския си път като 
несъответствие между мечтано и получено и като 
съзнание за самотност, изключеност от общия поток на 
живота. Деградацията всъщност се явява максимално 
изострен контраст между личното и общественото 
време. Постепенно изолирайки се от темпоралния 
хоризонт на прогресивното общностно време, героят 
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губи перспектива и бъдеще. Фигуративно това се 
представя като отдаване на пороци – алкохолизъм, 
разврат, хазарт. Тези пороци внушават, че „буржоата“, 
„гадът“ губи контрол върху съдбата си, престава да 
бъде субект на действията си. Индивидуалистичният 
жизнен стил в тези романи парадоксално води до загуба 
на индивидуалното. Централна роля играе мотивът 
за пресищането. Буржоазният индивидуализъм се 
мисли като основан върху търсенето на ефимерни 
наслади, които неизбежно омръзват и водят до умора 
и отегчение. Примерите от „Тютюн“ на Димов са 
достатъчно показателни. При Ирина кратките мигове 
на опиянение се заместват от „равна и студена печал, 
от досада към болния и преситен свят, който я 
заобикаляше и усещаше своята гибел“. В края на романа 
преситеността се превръща в ключов елемент от 
прозрението за собствения є провал:

 
Но тя бе вече уморена, преситена до смърт от живота 
си!… Ако изпушиш три цигари наред, четвъртата ще 
ти се стори безвкусна. Ако прекараш две нощи в любов, 
третата ще те отегчи (Димов 1951: 662).

Мотивът за преситеността стои в основата 
на „декадентския“ пласт в повествованието. 
Изтънчеността и красотата на болното, обречено, 
уморено буржоазно същество привличат Димов 
и това е забелязано още от критиците му в 
прочутото обсъждане на „Тютюн“. Те обаче тълкуват 
„декадентското“ у Димов като влияние на „упадъчния“ 
буржоазен роман, а Димов по-скоро използва този тип 
образност като готов материал, от който изгражда 
внушението за „обречеността“ на буржоазния жизнен 
стил. За да бъде внушена историческата му обреченост, 
парадоксално, буржоата трябва да бъде представен 
като „блазиран“, както би казал Вазов, декадент. А 
най-характерологичната особеност на декадента е 
рефлексията, самосъзнанието.
Още при появата на „Тютюн“ внимателните критици са 
забелязали натрапчивото повторение на конструкцията 
„Той/тя съзна“ в романа на Димов. Наблюдаваме най-общо 
два типа „осъзнавания“: за включеност в настъпващото, 
обединено ново време (Павел) и за изключеност, провал, 
неосъщественост (Ирина, Костов). Съзнанието за 
провал при „осъдените души“ анихилира „хоризонта 
на очакването“ – героят вече не очаква нищо, защото 
преживяванията не просто не му носят нещо различно, 
но и той знае това и вече няма очаквания към живота. 
При този тип осъзнаване „пространство на опита“ има, 
но този опит е безжизнен, лишен от развитие и промяна. 
При положителните герои „осъзнаването“ е отваряне 
към хоризонта на телеологичното време, а настоящето 
бива погълнато от очакването за нещо още по-голямо 
и величествено, което поглъща Аза. И при тях личното 
минало губи значение, например споменът за нощта във 
вилата, припомнен от Ирина на Павел в края на романа, 
избледнява на светлината на бъдещето5. „Осъзнаването“, 
независимо дали е позитивно или негативно, обезценява 
личното минало (запазвайки онези моменти от него, 

5 „А мъждеенето на оная нощ, през която му се стори, че тя 
го вълнуваше, се губеше в ослепителния блясък на поемата за 
сините планини, за партизанското скривалище, за епичната 
смърт на Динко и Шишко“ (Димов 1951: 692).

които свързват положителния герой с „другарите“ и 
„борбата“) и извежда решаващата роля на бъдещето 
като смислозадаващ хоризонт.
Представянето на това „осъзнаване“, както 
приведените примери показват, изисква специфичен 
тип повествовател. Т.нар. „всевиждащ разказвач“ е 
наративната инстанция, която всъщност съответства 
на целия комплекс от изисквания за представяне на 
историческото, устремено към бъдещето време в 
романа от първата половина на 50-те. Разказвачът в 
повествователната структура не е просто „глас“, а 
специфична компетентност, тълкуваща и оценяваща 
събитията и героите, той е инстанцията, осигуряваща 
каузални връзки и контекстуална компетентност, 
необходими за разбирането на текста. Всевиждащият 
и всезнаещ разказвач в интересуващите ни романи 
задава темпоралния хоризонт, спрямо който се полагат 
личните времена на героите с техните „осъзнавания“. 
В цитирания пасаж от „История и класово съзнание“ 
на Лукач ставаше дума за това, че желаното класово 
съзнание на пролетариата няма да е емпирично дадено 
персонално или колективно психологическо състояние, а 
надинвидуално „съзнание“ за историята и историческата 
роля на пролетариата в нея. Разказвачът в „епическия 
роман“ на 50-те сякаш заиграва ролята именно на такова 
„класово съзнание“. Показателно е, че всевиждащият 
разказвач в „Тютюн“ знае не само онова, което героите 
„съзнават“, но дори и това, което те не съзнават. 
Колкото и да са умни и надарени със саморефлексия, 
„осъдените души“ при Димов имат „слепоти“ в своето 
самосъзнание, които разказвачът разбулва. Ето един от 
многобройните примери:

И тогава фон Гайер съзна пак, че обичаше тази жена 
заради нейната жизненост, заради умението є да 
не се продава напълно, да спасява винаги част от 
достойнството и гордостта си. Ала той не съзна, че 
това не изкупваше пороците и паденията є досега и че 
мислеше така, защото бе покварен като нея (Димов 
1951: 555).

Освен да съзнава даже това, което героите не съзнават, 
всевиждащият разказвач в епическия роман на 50-те 
години се грижи да синхронизира отделната случка с 
общия исторически процес. Разказвачът в „Тютюн“ 
системно предлага обобщени характеристики на 
загиващото буржоазно общество и съответно на 
социалистическото. От една страна, постоянно се 
натрапва образът на „болния и преситен свят“, който 
„усещаше своята гибел“6. Това е светът без бъдеще, 
пропитият от „отровата“ свят на „Никотиана“. От 
другата страна е бъдещият свят, чието осъществяване 
е вече започнало в Съветския съюз. По време на срещата 
между Павел и Ирина на вилата разказвачът, макар и уж 
през очите на Ирина, успява да ни подскаже как животът 
в Съветския съюз формира истинския комунист, лишен 
от сектантското тесногръдие:

Този човек бе пак комунист, но от друг калибър, от 
6 На едно място Тончо Жечев сравнява „Тютюн“ с Народния 
съд, който трябва да произнесе историческата присъда над 
буржоазията. Както знаем от практиката на извънредните 
съдилища при тоталитаризма, много важно е осъденият да 
признае вината си, т.е. да се самоосъди.

друга школа, от друг далечен, огромен, непознат и 
свободен свят, където разумът и предвиждането 
управляваха всичко, та не оставаше място за 
фанатизъм и заслепение (Димов 1951: 410).

„Разумът и предвиждането“ не са нищо друго освен 
телеологическият хоризонт, превърнат в жизнена 
реалност. Това е мечтаното състояние на обществото, 
при което ще се разкрие истинският потенциал на 
личността. Тънкостта в повествователната техника 
на Димов е, че образът на живота в СССР, където 
„вольно дышит человек“ е вмъкнат като наблюдение на 
Ирина, която тъкмо е започнала да осъзнава, че изпитва 
влечение към Павел, но в същото време е в състояние 
да направи разлика между „другите комунисти“, които 
познава от Университета, и преминалия през школа за 
военни инструктори в СССР Павел. Разказвачът фино 
подпъхва в съзнанието на Ирина своето свръхзнание за 
бъдещото общество, което ще роди истинския човек. 
Това е наратитвна компетентност, представяща 
човека в неговото „революционно развитие“ (или 
„историческа обреченост“). Повествователят „заема“ 
на героите своята телеологична компетентност, за да 
маскира собственото си идеологическо внушение като 
автентичен опит на героя.
Ако високата цел на романа от началото на 50-те  
години е да представи „действителността в 
нейното революционно развитие“, това предполага 
репрезентирането на едни променящи се персонажи. 
Промяната обаче не се осъществява просто като 
психологически преход от едно състояние към друго. 
Героите в романа от началото на 50-те са положени 
в едно споделено телеологично време, което играе 
ролята на координатна система, спрямо която 
се измерва тяхното психологическо или морално 
развитие. Позитивният („осъзнаване“) или негативен 
(„деградация“) „билдунг“ на героя е положен в 
надиндивидуална темпорална рамка. Как обаче се 
изгражда с повествователни средства тази рамка? 
Чрез сложна система от „съзнания“ и „осъзнавания“, 
разпределени между третоличния повествовател и 
персонажите. Героите не просто се променят – променя 
се отношението им един към друг и към самите себе 
си в романовото време. Персоналните промени се 
тълкуват като знаци за една обща, „историческа“ 
съдба – „светло бъдеще“ за борещия се народ, воден 
от Партията, или „обреченост“, ако става дума за 
буржоазията. Разчитането на персоналните знаци като 
симптоми на историческата съдба се осъществява 
чрез различни типове наративна рефлексивност, които 
в случая с „Тютюн“ изграждат разгърната и гъвкава 
система. Първият и най-прост похват е „обективното“ 
представяне на промяната през позицията на 
третоличния повествовател. („Очите му [на Борис] бяха 
станали (…) безпричинно зли.“) Втората техника е чрез 
субективното възприятие на някой от „съзнаващите“ 
герои. („И тогава Костов съзна, че тя щеше да остане 
любовница на Борис, но вече пресметлива, невярна и може 
би подла като всички жени, които продаваха любовта си 
за пари.“) Трети вариант, малко по-комплициран, е чрез 
осветляване на слепотата в самосъзнанието на героя от 
всезнаещия повествовател. („Той [Фон Гайер] не съзна, че 
това не изкупваше пороците и паденията є досега и че 
мислеше така, защото бе покварен като нея.“) И накрая, 
чрез имитация на субективен опит, зад който всъщност 
се крие идеологически форматираната компетентност 
на повествователя. (Ирина за Павел – „Този човек бе пак 
комунист, но от друг калибър, от друга школа, от друг 
далечен, огромен, непознат и свободен свят.“) „Окото 
на властта“, измерващо съотнесеността на човека с 
телеологичното време на борбата и прогреса, при Димов 
се оказва сложно конструирана повествователна машина.
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Пламен Дойнов

Десетилетието на социалистическия реализъм в 
българската литература може да бъде вписано във 
времевата рамка между 1948 и 1958 г., обрамчваща 
завършека на тоталитарната революция (като 
долна граница – 1948) и периода на колебливо начало на 
размразителните процеси (като горно гранично поле – 
1956/1958). Тези години рамкират малката епоха на силово 
налагане и абсолютна доминация на соцреализма като 
официална политестетика в НРБ. Нека слезем до долната 
граница на този хипотетичен „малък период“.

На долната граница: 1948
Всичко започва в руслото на гарантиран от партийно-
държавната власт диктат. В края на 1947 г. политическата 
опозиция в новата Народна република е дезорганизирана 
и почти разгромена. Нейният най-изявен лидер Никола 
Петков е обесен след наложена от комунистическия 
водач Георги Димитров смъртна присъда. Най-яркият 
опозиционен публицист Трифон Кунев е в затвора. Но и да 
е на свобода, не би могъл да печата каквото и да е, защото 
вестниците „Свободен народ“ и „Народно 
земеделско знаме“ са спрени 
още през април и май. 
Предстоят още съдебни 
процеси срещу земеделци, 
социалдемократи и прочее 
антикомунисти. 
В международен план за 
България се очертава статут 
на сателитна държава, 
управлявана от просъветски 
наместнически режим. 
Между 22 и 28 септември в 
Шкларска Поремба (Полша) на 
съвещание на девет европейски 
комунистически партии се 
основава Информационно бюро 
(Коминформбюро), което 
трябва да координира (всъщност да дирижира чрез Кремъл) 
„прехода към социализъм“ в страните от Източна Европа. 
Полските решения се конкретизират за НРБ на ХІІІ пленум 
на ЦК на БРП (к) на 14 октомври. Така България влиза в 
пояса от сателитни държави около СССР и приема курс към 
съветизация. 
Декември се откроява като месец на 
институционализирането на диктатурата. На 6 декември 
1947 г. с публикация в „Държавен вестник“ новата (т.нар. 
димитровска) конституция влиза в сила. За литературното 
поле обаче особено повратна е датата 23 декември, 
когато е обявена национализацията на индустриалните и 
минните предприятия, в т.ч. на издателства и печатници. 
Това означава, че е премахната частната собственост 
върху средствата за литературно производство. С 
одържавяването на печатниците и издателствата 
авторите на текстове се лишават от базисните условия, 
при които могат да осъществяват избор за начина на 
опубличностяване на своето творчество. В следващите 
месеци държавната поръчка става основен (почти 
единствен!) инструмент за регулиране на отношенията на 
медийния и книжния пазар.
С началото на 1948 г. тоталитарната революция 
влиза в последната си фаза. Постепенно се разпада 
многопартийната система. За един месец (от декември 
1947 до януари 1948 г.) всички партии в ОФ на свои форуми 
декларират подкрепата си за „изграждане на социализма“ 
в НРБ. На 2 и 3 февруари – Вторият конгрес на ОФ взема 
решение за трансформацията си в „единна обществено-
политическа организация“. По този начин се премахва 
коалиционният профил на организацията. Между май и 
август 1948 г. БРСДП се слива с Комунистическата партия 
– по-точно, се влива в нея. Със съдебния процес срещу 
Коста Лулчев и още осем опозиционни социалдемократи 
през ноември/декември 1948 г. завършва разправата с 
българската социалдемокрация. През февруари и март 1948 
г. на най-високите си форуми решения за саморазпускане 
и за вливане в Отечествения фронт вземат съответно 
– НС „Звено“ и Българската радикална партия. БЗНС се 
самолишава от самостоятелност и от идеологически 
облик, признавайки ръководната роля на Комунистическата 
партия и на работническата класа.1 Така тоталитарната 
политическа система в НРБ придобива специфична 
структура, която налага еднопартиен режим, 
осъществяван чрез две партии: ръководната БКП и нейния 
сателит – БЗНС.
Очертаващата хегемония на Комунистическата 
партия обръща насилието срещу собственине є членове 
и поддръжници. Сигналното съдебно преследване е още 

1 Вж. за всички тези събития и процеси в: Огнянов, Любомир. 
Държавно-политическата система на България. 1944–1948. 
Стандарт. С., 2006–2007, с. 206–208.

Тоталитарна революция и социалистически реализъм: 1948
от началото на 1948 г., когато е задържан ген. Димитър 
Томов, пряк участник в деветосептемврийския преврат, 
член на БРП (к) от 1945 г., заемал ключови постове във 
военното министерство2. Той е обвинен в провеждане на 
„съзнателна вредителска дейност във войската“ и осъден 
на смърт3. Още двама висши офицери получават смъртни 
присъди по същия процес – за „саботажи във военните 
фабрики“4. Подобен е случаят с уволнението през април 
1948 г. и последвалия арест на началника на Разузнавателния 
отдел (РО) при Щаба на войската ген. Петър Вранчев5. 
Обвиненията към него в „притъпена бдителност“ 
спрямо уж подхвърлената му от американското 
разузнаване т.нар. агентура х-11 всъщност прикриват 
действителната причина за разправата с този иначе предан 
на комунистическия режим и пряк участник в червения 
терор офицер. Разправата с Вранчев се дължи предимно на 
конкурентната борба между военното разузнаване, от една 
страна, и МВР и ДС, от друга, в стремеж да бъдат овладени 
и централизирани тайните служби на НРБ.
Очевидно е, че тенденцията към разразяване на 

вътрешни борби и чистки сред 
управляващите комунисти 
не се дължи просто на 
външното влияние на Кремъл 
след скъсването с титовска 
Югославия. Репресивните 
бюрократични механизми се 
задвижват по-рано. В условията 
на протичаща тоталитарна 
революция те се използват 
от личности и групи в 
управляващата партия, за 
да отстранят вероятните 
си вътрешнопартийни 
конкуренти и да оглавят 
сливането и централизацията 
на партийния и държавния 
апарат, като в крайна 
сметка дисциплинират 

цялото общество. 
Външните фактори само усилват тази 

тенденция. Тогава, след юни 1948 г., когато съвещанието на 
Коминформбюро в Букурещ заклеймява Тито и водената 
от него Югославска комунистическа партия, тенденцията 
към прочистване на „враговете с партиен билет“ придобива 
ускорение, което повлича обследвания, арести и процеси 
срещу високопоставени фигури в БРП (к). Сред тях, разбира 
се, предупредително се откроява фигурата на доскорошния 
„втори човек“ в партията и държавата Трайчо Костов. 
Обвиненията към него, отправени през декември 1948 г. 
лично от Сталин, после подети от конкурентите му в 
Политбюро на ЦК на БКП (особено Коларов, Червенков 
и Югов) за няколко месеца се превръщат в присъди, чрез 
които не само е разбита „трайчокостовската банда“, 
а нейният водач – обесен, но и се мултиплицира в серия 
от съдебни процеси и обследвания на „врагове с партиен 
билет“, на „националисти“ и всякакви „шпиони“ на западни 
разузнавания. 
За години напред Народната република се заразява с 
шпиономания. Взаимното подозрение се превръща в 
норма, а в състояние на постоянно (действително или 
мнимо) следене попадат партийни и безпартийни, бивши 
опозиционери и заслужили активни комунисти с репутация 
на верни войници на Партията. Държавна сигурност 
създава картотека с „наличния компроматериал“ за 
„доказани агентпровокатори“, защото успява да събере 
данни „за провокатори в Партията, секретни сътрудници 
на полицията – комунисти, земеделци и други лица“ – общо 
над 1350 души6. Между края на 40-те и началото на 50-те 

2 Димитър Томов (1908–1948) като капитан от 
българската армия участва в организацията и акцията за                                                  
превземане на Министерството  на войната по време на 
 за което е произведен в генерал. През 1945 г. става член на 
Комунистическата партия. До ареста си на 14 януари 1948 г.  
заема висши длъжности в министерството: началник на 
канцеларията на военния министър и началник на отделите 
„Доставки и поддържане“ и „Военна промишленост“.
3 Вж. Из изложението на о.з. генерал Димитър Томов 
до министър-председателя Георги Димитров относто 
обвиненията, възбудени срещу него, и произнесената смъртна 
присъда от военния съд. – В: Борби и чистки в БКП (1948–1953). 
Документи и материали. Съст. Любомир Огнянов. Главно 
управление на архивите при Министерския съвет. С., 2001, с. 
11–12.
4 Вж. Решение № 142 на Политбюро на ЦК на БРП (к) за 
привеждане в изпълнение смъртните присъди на о.з. генерал 
Димитър Томов, о.з. полк. Цонко Цонков и о.з. подполк. Георги 
Колев. – В: Пак там, с. 12.
5 Петър Вранчев (1901–1970) е член на Комунистическата 
партия от 1923 г. Участник в деветосептемврийския преврат. 
Генерал от декември 1944 г. От 1946 до април 1948 г. оглавява 
РО при Щаба на войската, т.нар. военно разузнаване. Пряко 
ръководи инквизицията при разпитите на задържаните през 
1946/1947 г. висши военни по повод конспирацията „Неутрален 
офицер“. Между 1948 и 1951 г. е задържан в затвора по 
обвинение в „притъпена бдителност“, където е жестоко 
измъчван. По-късно е реабилитиран. От 1954 г. до смъртта си е 
директор на Военно издателство.
6 Вж. тези сведения в: План за работата на служба „П“ през 
месеците ноември и декември 1950 г., София, 8 ноември 1950 г. и 
Справка за състоянието на работата в служба „П“, София, 18 
ноември 1950 г. в: Държавна сигурност и „врага с партиен билет“ 
1944–1991 г. Документален сборник. КРДОПБГДСРСБНА. С., 
2017, с. 231, с. 233.

години тоталитарната революция изяжда част от децата 
си. В общия бум на организираното насилие през 1948 г. 
могат да се отчетат над 4500 лица, задържани само в 
концлагера на остров Белене, над 6600 изселени семейства, 
т.е. около 30 000 души7. 
В целия спектър на терора – от арестите, процесите 
и обследванията, през въдворяванията в концлагери 
и изселванията от домове и селища, до уволненията 
от работа, отнеманията на професионални права, 
изключванията от обществени и партийни организации 
или просто всекидневен тормоз от властовия произвол 
по места – се осъществява специфичната биополитика на 
режима, съдържаща в себе си и ефектите на психополитика, 
чрез която се преобразяват човекът и обществото на 
НРБ. Тъкмо 1948 е годината на пречупване, когато се 
преминава първият праг на преобразяване, за да се утвърди 
мнозинството на новите хора.8

Конгрес и соцреализъм
Не е подробност, че през цялата година тече пропагандно-
идеологическата подготовка за конгреса на БРП (к), 
преименувала се тъкмо тогава в БКП. При дирижирани 
обсъждания все повече се укрепва връзката между 
официалната идеология и литературата. В няколко стъпки 
се провежда валидизирането на социалистическия реализъм 
като препоръчителен, а по-късно – като задължителен 
„метод“ за всеки писател, който желае да присъства в 
публичното пространство.
Тези стъпки могат да бъдат проследени чрез няколко 
резолюции на събрания на СБП, сподирени от уводни 
и програмни статии в „Литературен фронт“ и 
„Работническо дело“. На 21 ноември 1947 г. извънредно 
събрание на писателския съюз дава старта на последната 
отсечка към целта – изграждането на системата и 
политестетиката на социалистическия реализъм в НРБ 
като среда и програма за литературно производство. 
Събранието подкрепя декларацията за НК на ОФ от 
26 октомври за преструктурирането на коалицията в 
единна политическа организация с основна цел „изграждане 
на социализма“ в България. Копирайки от официалните 
политически документи констатацията за разделението 
на света на два лагера, организираните писатели определят 
за техен „върховен дълг“ създаването на „произведения 
в духа на реализма“ (тук все още се избягва терминът 
„социалистически реализъм“) и предупреждават част 
от колегите си, че е недопустимо някои писатели „да 
останат настрана, да изчакват и да бягат от защитата 
на своя народ“. По-съществена е точката, според която 
събранието натоварва управителния съвет „да изготви 
план за преустройство на организацията и дейността 
на българските писатели, с оглед да бъде подпомогнато 
осъществяването на новия етап в развитието на нашата 
страна и насочването є към социализма“, т.е. СБП започва 
да се реорганизира – чертае път към трансформация, 
която трябва да отговори на монополното му положение 
в литературното поле. Писателският съюз поема и 
ангажимент на цензорски институт: декларира, че ще 
участва „в борбата със зловредното влияние на упадъчната 
западна буржоазна литература и култура, в прочистването 
на нашата оригинална и преводна книжнина от 
произведения, пропити с реакционно и антидемократично 
съдържание“9.
И ако резолюцията донякъде е пестелива в назоваванията, 
докладът на Цветан Минков за литературната критика, 
четен няколко дни по-късно в секцията на критиците 
на СБП, разшифрова посланията. Според него при „новия 
етап“ критиката трябва да напътства литературата 
„в тематическо отношение“, да насочва писателя „към 
отразяване на най-характерните черти на нашата 
действителност – строителството, бригадирството, 
ударничеството, политическите събития на момента“, 
като на „културния фронт срещу империализма“ 
тя ориентира българската литература „по пътя на 
социалистическия реализъм“. От този момент нататък 
на критиката все по-ясно се предписват задачи на гарант 
и контролна инстанция за усвояване и съблюдаване на 
соцреалистическите принципи.
Ново събрание на СБП от 10 януари 1948 г. по повод 
превръщането на ОФ в единна политическа организация 
излъчва нова резолюция, която декларира не само 
пълна подкрепа на начинанието, но и уверява, че дори и 
писателите, които „до днес не са участвали в някаква 
политическа партия, единодушно заявяват, че ще членуват 
в единната организация на Отечествения фронт“10. След 
този символически жест писателският съюз остава поне 
формално без безпартийни членове. Всички, без остатък, 
влизат в държавното квазипартийно формирование ОФ.
Затова около месец по-късно тоталното организационно 

7 За това вж. Стоянова, Пенка, Илиев, Емил. Политически 
опасни лица. Въдворявания, трудова мобилизация, изселвания 
след 1944 г. УИ „Св. Климент Охридски“. С., 1991, с. 63–66.
8 За 1948 година като особено средоточие на „символна 
еуфория“ и „символен терор“ вж. Деянова, Лиляна. Очертания 
на мълчанието. Историческа социология на колективната 
памет. ИК „Критика и хуманизъм“. С., 2009, с. 241–281. 
9 Вж. Резолюция на Съюза на българските писатели. – 
Литературен фронт, бр. 11, 29.11.1947.
10 Резолюция, взета на общото извънредно събрание на СБП на 
10 януари 1948 г. – Литературен фронт, бр. 18, 17.01.1948.
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единство произвежда обща цел, прогласена чрез 
изтъкването на доскорошни противоположности:

„Различията, които са се проявили в живота на съюза, са 
били главно по идейно-творчески въпроси – борба срещу 
формализма, който е главната опасност в нашата критика 
и литература днес и трябва да се преодолее, срещу 
вулгарния социологизъм и неизживените остатъци от 
противонародни възгледи от миналото, срещу вредните 
влияния на упадъчната западна империалистическа 
литература и за насочването на българските писатели 
по пътя на новия художествен реализъм, който с 
развитието на нашата страна към социализма минава към 
социалистически реализъм.“11

Соцреализмът все още не е задължителна платформа, но 
в резолюцията на събранието на СБП от 27 и 28 февруари 
вече е представен като неизбежна перспектива, задаваща се 
след края на „състезанието“ между школите и теченията. 
Тази резолюционна постановка се конкретизира от 
насочващи доклади, изказвания и статии на Тодор Павлов, 
Людмил Стоянов, Пантелей Зарев, Стоян Каролев, Пенчо 
Данчев и прочее теоретици и критици, гарантиращи 
широка офанзива срещу „формализма“ и „вулгарния 
социологизъм“, срещу всякакви „упадъчни“ и „вредни“ 
примери и влияния в актуалната българска литература. В 
доклада на събранието от 27 и 28 февруари председателят 
на СБП Людмил Стоянов обявява, че трябва „писателите 
да се проникнат от ново, социалистическо съзнание“, а 
у нас вече „безспорно има“ условия за преминаване към 
социалистическия реализъм като „метод за изобразяване на 
новата социалистическа култура“12. На същото събрание 
в изказванията си Тодор Павлов апелира, че авторът не 
само трябва да чете социологически книги и да изучава 
действителността, но и „да участвува непосредствено 
в изменението на тази действителност“13, т.е. да отиде 
на място в производството и по този начин телесно 
и символически да заличи границите между писането 
(изобразяването) и правенето (преобразуването) на 
живота-произведение. Така самото писане се превръща в 
изменение на действителността в нейното революционно 
развитие, а всеки текст – в творба на соцреализма, която 
създава социализъм.
За специалните роли на нови контрольори и разпоредители 
в литературното поле започват за бъдат канени млади 
критици. Не е случайно, че задачата да обгледа и ревизира 
на същото събрание продукцията от 1947 г. в областта 
на литературната история и критика се дава на 26-27-
годишния Стоян Каролев14, който не просто е подкрепен от 
ръководството на КНИК (Александър Обретенов и лично 
от Вълко Червенков), но докладът му е предварително 
проверен и после публикуван в „Работническо дело“ по заръка 
на самия Червенков15. Утвърждаването на Каролев като 
ново острие на „метода“ става факт чрез следващ негов 
текст в навечерието на Петия конгрес на БКП, където 
заявява, че вече не е достатъчно да си политически лоялен 
писател, който поддържа Отечествения фронт, а трябва 
да си социалистически реалист, т.е. да пишеш по метод, 
който да те предпази да създаваш „произведения, които, 
без да има прокарана в тях реакционна политическа идея, са 
обективно реакционни, поради погрешните и назадничави 
възгледи“ на автора16. 
Натоварените в ЦК на БРП (к) звена и лица внимателно 
следят и подготвят публичната среда за свикването 
с мисълта, че задължителността на соцреализма е 
неизбежна. Подобни „подгряващи“ статии и рецензии 
изпълват пресата през 1948 г. От една страна, в тях се 
„теоретизира“ необходимостта от задълбочено усвояване 
на привилегированите теми и принципи на соцреализма, 
а от друга, се посочват като негативни примери книги и 
автори, за да бъдат те предупредени да се преустроят, 
а техните почерци – по възможност – да бъдат 
дисциплинирани.
Младите писатели също не остават без внимание. 
Те са свикани на Национална конференция на младите 
литературни творци на 2 и 3 ноември 1948 г., където 
присъства не само ръководството на Съюза на народната 
младеж (СНМ), но и управителният съвет на СБП. 
Председателят Людмил Стоянов и секретарят Младен 
Исаев дори четат доклади на форума17. Накрая чрез 
резолюцията си, като отчита, че „мнозина литературни 
творци взеха дейно участие в бригадирското движение, 
което им помогна да разнообразят своята тематика, да се 
свържат по-здраво с младежкото движение и участието на 
11 Резолюция – Литературен фронт, бр. 23, 6.03.1948.  
12 Вж. Българската литература и новото обществено развитие. 
Из доклада на Людмил Стоянов. – Литературен фронт, бр. 25, 
6.03.1948.
13 Вж. За активно участие на писателя  в преустройството 
на живота. Из изказванията на академик Тодор Павлов. – 
Литературен фронт, бр. 26, 13.03.1948 
14 Вж. доклада в: Литературната критика и литературната 
история през 1947 год. Из доклада на Стоян Каролев. – 
Литературен фронт, бр. 25, 6.03.1948; бр. 13.03.1948.
15 Вж. публикацията: Каролев, Стоян. Литературната критика 
и литературната история през 1947 година. – Работническо 
дело, бр. 58, 11.03.1948, както и спомена на Ст. Каролев за 
обстоятелствата около поръчването и по-нанаташната съдба 
на доклада, с прякото участие на Вълко Червенков, в: Каролев, 
Стоян. Мигове от течащото време. Спомени и наблюдения. Книга 
втора. Изд. „Захарий Стоянов“. С., 2004, с. 207–210. 
16 Каролев, Стоян. За социалистически реализъм в литературата. 
– Работническо дело, бр. 297, 17.12.1948; бр. 298, 18.12.1948.
17 Вж. За пълен творчески разцвет на подрастващите 
литературни кадри. – Народна младеж, бр. 95, 2.11.1948. 

младежта в строителството и подобрят своята идейно-
политическа подготовка“, конференцията препоръчва:

„1. Младите литературни творци да бъдат в първите 
редове на борбата за мир и международна солидарност, 
против подпалвачите на нова световна война, за защита 
националната независимост и държавния суверенитет 
на нашата Родина, в подкрепа на борещите се за 
независимост народи. Да се възпитават в безпределна 
любов към Съветския съюз, в предана и вярна служба на 
народа. Темите из строителството на социализма у 
нас – работата във фабриките и заводите, създаването 
и дейността на ТКЗС, младежките бригади, организация 
„Септемврийче“ и пр. – да бъдат в центъра на 
творчеството на младите литературни дейци.
2. Младите литературни творци да работят 
упорито и системно за своята идейно-политическа 
и творческа подготовка, за изучаване и усвояване на 
единствено научния мироглед – марксизма-ленинизма, 
на социалистическия реализъм, за изучаване на нашата 
класическа, на руската класическа и особено на съветската 
литература, както и на останалата прогресивна 
литература на другите народи.
Да се води безпощадна борба срещу упадъчното 
буржоазно влияние, срещу увлеченията и преклонението 
пред буржоазните упадъчни литературни течения, 
декадентщината, формализма, символизма и пр.“18

Произнесени уж в препоръчителен тон, тези насоки стават 
задължителни за всеки нов автор, който се стреми към 
публичност и признание в НРБ. Зоната на „неръкоположения 
авангард“ (младите), макар и в периферията на 
литературното поле, също е въвлечена в „общия устрем“ 
и попада в обсега на зависимостите, характерни и за 
организираните в СБП „ръкоположени“ държавни писатели: 
„безпределна любов към Съветския съюз“, писане по 
теми „из строителството на социализма“, изучаване „на 
единствено научния мироглед – марксизма-ленинизма“, в 
съседство с усвояване „на социалистическия реализъм“ 
и отхвърляне на „буржоазните упадъчни литературни 
течения, декадентщината, формализма, символизма и пр.“.
Целенасочената кампания за подготовка на възприемането 
на социалистическия реализъм като основен и задължителен 
за авторите в НРБ приключва на самия V конгрес на 
БКП (18–25 декември 1948), когато се приема „Резолюция 
по марксистко-ленинската просвета и борбата на 
идеологическия фронт“, въведена от пространен доклад на 
Вълко Червенков на 20 декември. В доклада си Червенков 
откровено заблуждава аудиторията, когато заявява, 
че „Централният комитет никога не е проповядвал 
съжителство на марксистко-ленинската идеология 
с буржоазните и дребнобуржоазните идеологии, не е 
признавал никаква „отечествнофронтовска идеология“ 
и най-вече: „Ние никога не сме били за „съревнование“ 
между идеологически различните методи и течения“19. 
Така водещият комунистически идеолог удобно забравя 
цялата поредица изявления и декларации на меродавни лица 
(предимно на Тодор Павлов), които между 1944 и 1947 г. 
по тактически съображения прокламират съжителство 
и съревнование на различните методи и школи. Времето 
на разрешената от властта конкуренция между идеи и 
подходи в литературното и художественото поле обаче 
вече е отминало. Тоталитарната революция открива 
епоха на „единство“ и „(пре)възпитание“, защитени 
от безогледни твърдения, които демонстративно 
не помнят довчерашните уверения към „цялата 
отечественофронтовска и демократическа писателска 
маса“ за спазване на принципа за свобода на творчеството.
Резолюцията на конгреса утвръждава очакваното, вече 
прогласено в доклада на Червенков. Обявява, че изкуството 
трябва да се развива „като могъщо средство за възпитание 
на трудещите се в социалистически дух“, а „неговият 
подем и разцвет“ да се осигурят „върху основите на 
социалистическия реализъм – единствено правилния метод 
на художествено творчество“. За вестник „Литературен 
фронт“ директивата е пределно ясна: да осъществява 
„системна пропаганда на социалистическия реализъм“20.
Въпрос на два месеца е организираните писатели да се 
самозадължат да изпълнят резолюцията. На събранието 
си от 5 и 6 март 1949 г. СБП променя своя устав така, 
че задължителността на социалистическия реализъм е 
предписана като първа задача на съюза. Член 2 е допълнен:

„Целта на съюза е:
а) Да помпомага и насочва писателите за овладяването 
на социалистическия реализъм като основен метод на 
нашата литература.

Както виждаме, целта всъщност е една – „овладяване на 
социалистическия реализъм“, а следващите нови подточки 
описват инструментите и начините, по които става това: 
18 Резолюция на Националната конференция на младите 
литературни творци, състояла се на 2 и 3 ноември 1948 год. в 
София. – Литературен фронт, бр. 11, 13.11.1948.
19 Червенков, Вълко. Марксистко-ленинската просвета и борбата 
на идеологическия фронт. Доклад пред V конгрес на Българската 
комунистическа партия, произнесен на 20.ХII.1948 г. – В: 
Червенков, Вълко. За науката, изкуството и културата. Съст. 
Божидар Божилов. Български писател, С., 1953, с. 164.
20 Цит. по: Из Резолюция на Пети конгрес на БКП „По марксистко-
ленинската просвета и борбата на идеологическия фронт“. – В: 
Партията и литературата. Сборник от стаии и документи на 
КПСС и БКП. Съст. Васил Колевски. Изд. на БКП. С., 1961, с. 
113–114.

отиване при народа и изучаване на живота; разгръщане 
на марксистко-ленинска просвета сред писателите; 
създаване на текстове и жестове, с които се работи за 
„изграждането на социализма“ и се отхвърля останалата 
несоциалистическа и несоцреалистическа идеология и 
литература; сътрудничество с писателските общности в 
страните от оформилия се Източен блок, с „педагогическа“ 
доминация на съветските писатели. В член 6 се вмъква 
знакова формулировка – че редовни членове на Съюза могат 
да бъдат всички български писатели, които не само се 
занимават с литературен труд, но и „стоят на позициите 
на народно-демократичната отечествено-фронтовска 
власт“.
Предписанието на партийно-държавната власт е закрепено 
в базисните документи на СБП, задължаващи в него 
да членуват писатели соцреалисти, лоялни на режима 
в НРБ. Изглежда любопитно уж невинното колебание 
дали социалистическият реализъм е просто основен или 
единствено правилен метод. В документите на СБП 
(уставът и резолюцията21) той е обявен за основен, 
докато в писмата, гласувани от събранието до министър-
председателя Георги Димитров и до председателя на КНИК 
Вълко Червенков характеристиката му е единствено 
правилен22, както впрочем е посочено в документите 
на V конгрес на БКП. Това, разбира се, представляват 
различни употреби на качествата на „метода“ според 
високопоставените адресати. По-важното е, че с началото 
на 1949 г. тези определения функционират като синоними и 
предпоставят задължителността на соцреализма за всеки 
писател, допуснат от монополиста в литературното поле 
СБП до публичността в НРБ.
Писателският съюз претърпява и вътрешноорганизационна 
трансформация по съветски образец – вместо 
традиционната структура с управителен съвет и 
председател, новият устав предвижда, подобно на Съюза 
на писателите в СССР, президиум, секретариат и главен 
секретар. СБП се откроява като силно централизирана 
организация, с решаваща доминация на президиума, в т.ч. и 
при избора на нови членове и кандидат-членове, а общото 
събрание на съюза мимикрира до представителен орган, с 
ограничени управленски функции.
Своеобразният нов етап се отбелязва и с ярък персонален 
знак. Дотогавашният председател на СБП 63-годишният 
Людмил Стоянов е пренасочен за директор на Института 
за литература на БАН, а за главен секретар на съюза 
е издигнат 45-годишният утвърден пролетарски 
поет Христо Радевски23, завърнал се неотдавна от 
дипломатическа работа в Москва, който остава на поста 
до април 1958 г.
Границата е премината. Вече сме констатирали, че „както 
показва и съветският исторически пример, триумфът на 
соцреализма е пряко свързан с победата на тоталитарната 
революция, с укрепването на култа към комунистическия 
вожд и с установяването на тотален държавно-партиен 
контрол върху литературната публичност“24. От 1948 
до края на 50-те НРБ функционира като завършена 
тоталитарна държава, в която практиките на узаконен 
терор над собственото население и произволът на 
властта в условията на тотална държавна собственост 
и планова икономика, пропагандно опаковани от 
идеологията на марксизма-ленинизма и политеститеката 
на социалистическия реализъм, логично предопределят 
наличието на една одържавена литература, обслужвана от 
държавни писатели.

Начало на по-голям текст

21 Вж. Резолюция – Литературен фронт, бр. 28, 12.03.1949. 
22 Вж. писмата до Димитров и Червенков в: Литературен 
фронт, бр. 28, 12.03.1949.
23 Президиумът на СБП избира Христо Радевски за главен 
секретар на 9 март 1949 г. Вж. за това: Из президиума на СБП – 
Литературен фронт, бр. 28, 12.03.1949.
24 Дойнов, Пламен. Българският соцреализъм: 
1956, 1968, 1989. Норма и криза в литературата
 на НРБ. Институт за изследване на близкото 
минало. Изд. „Сиела“, С., 2011, с. 42. 
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от стр. 9

употребите (и неупотребите) на...

конгресни зали, като с десетилетията в поредицата тук 
и там се появяват спъващите ни дупки. Докато всичко 
окончателно се разпада.

А КАК ВСИЧКо ТоВА Се е СлуЧВАло В 
ПРеДИСТоРИЯТА НА КоМуНИСТИЧеСКАТА 
ДъРЖАВА? 

В своята брошура от 1939 г. с назидателното название 
„Против объркването на понятията“ (още отдавна той 
обича назиданията) бъдещият официален комунистически 
философ обяснява какви добрини ще донесе за евреите, 
поляците и гражданите на прибалтийските страни 
споразумението с „тактически“ и дори „стратегически“ 
цели между доскорошните непримирими две системи 
– коминтерновската и националсоциалистическата. 
Сключването на пакта Рибентроп-Молотов някак води 
и до това самият немски фюрер да бъде приобщен към 
вождовете, свидетелствува Тодор Павлов: „Като вземат 
предвид това ... че народите в СССР и германският 
посрещнаха сключването на пакта с особена радост и че 
в цяла Германия неведнъж вече се носи „Хайл Хитлер, хайл 
Сталин“ и пр., и пр. В същата брошура философът-критик 
и изкуствовед препоръчва и по източните предели да се 
има предвид опитът на нацистите при обявяването за 
„вредно“ и „упадъчно“ на модернистично-авангардисткото 
западноевропейско изкуство и литература.
А ето как се вплитат метонимично названия на свързаните 
с вождовете топоси в поемата „Орлица“ на любимия поет 
на Тодор Павлов Венко Марковски:

Отново над нея изви се стихия
и кацна Орлица сред тътен и ек,
там горе на Лайпциг, де страшна робия 
топеше народа в машинния век.

И още:

Двубоят жесток е. Вълните беснеят.
Червеният кораб към слънце лети: 
Човекът от Кремъл морето владее,
кормилото смело в ръцете върти.

(Поетът-създател на македонския език прибавя по-късно 
към комунистическите вождове и самия Тодор Павлов ето 
така: И ето го Тодор се Павлов изправя / со своята мисъл 
диалектична.)
Ламар в своята славянска поема „Изток-запад“ 
(печатана в „Хемус“ през декември 1944 г.) също вплита 
иносказателно имената на Ленин и Сталин в редица глави, 
например в „Северно сияние 1917“:

И в есен, над града на императорите,
ръка от милиони върху Кремъл,
развея знаме срещу вятъра – 
и там видя народът името на Ленин.

И в главата „Стоманно ято“:

Остана само той, батюшка наш Сталин, 
брои на лятото филизите
и на световния портал
дълбае пролетарския девиз.

Имената на вождовете тук се изговарят някак приглушено, 
все още като в парола от конспиративна явка...

А ЯВЯВЯНеТо ИМ В 
СлеДДеВеТоСеПТеМВРИЙСКА БълГАРИЯ?

Вероятно най-силното, експресивно и достоверно описание 
на самия 9 септември 1944 г. е в публикуваните едва 
през 2011 г. споменни дневникови записи на Константин 
Константинов (с. 101-103 от изданието на НБКМ). Тези 
три страници, където са представени като един стихиен 
пристъп на „насъскани маси“ (както би се изразил Елиас 
Канети), трябва да се четат отново и отново. Ето малък 
откъс: „Така бе до Орлов мост. ... И изведнъж от първите 
крачки по булеварда всичко се промени. Едно безредно, 
пъстро, дрипаво множество се суетеше, забързало към 
града, от дето идеше някаква неясна, засилваща се, ту по-
слаба врява, шум и бумтеж на коли. Колкото по-навлизахме, 
толкова по-ясно се чуваха виковете на хилядна тълпа, 
разпокъсано, нестройно пеене и навалицата ставаше 
все по-пъстра и разлюшкана. То беше някаква злокобна 
картина, видение на ново бедствие: тоя полуразрушен от 
бомбите, опушен от пожари булевард, с кухи прозорци, 
със смет, стъклени парчета, хартии и парцали по паважа 
и тия хукнали като бързи мравки хора, тия танкове, 

уж камуфлирани с клоне, встрани и над всичко ехтежът 
на многогласни викове като от зверилница. Апогеят 
бе на площада пред Народното събрание и Военното 
министерство“. И още: „По колите се вееха червени 
парцалчета – знаменца, втурваше се отнякъде нестройна 
колона от мъже, жени и младежи с червено знаме, все 
с викове „Смърт на фашизма“ и с фалшиви песни. Едва 
успях да оставя колата до ъгъла на пощата (с шофьора 
за да я пази) и аз се върнах през тълпата към театъра. 
Кметството, с разрушена откъм ул. „Гурко“ сграда, 
гореше: пламтяха някакви книжа и един човек, качен на 
стената, викаше неистово, очевидно държеше реч, която 
никой не слушаше. Ревяха клаксони, камиони, натъпкани 
с изправени, викащи хора, цепеха бавно човешкия поток, 
скъпи леки коли, окичени с червени хартии, се въртяха 
насам-нататък. В една открита кола бе седнала някаква 
възрастна жена с обезцвтени коси, наконтена и гримирана, 
и ухилена като восъчна кукла, с червени карамфили на 
ревера и в ръката – истински препариран и нагизден 
труп, който сякаш символизираше кресливо цялата тази 
зловеща вакханалия. По-късно щяха да се пишат евтино-
патетични репортажи за „морето от освободен народ“, 
за „преливащата народна радост“ и пр., а това бе една 
разюздана тълпа, повече настръхнала от злоба, отколкото 
щастлива, която се въртеше като замаяна, търсейки да 
излее върху нещо или върху някого отприщените си тъмни 
инстинкти, защото всъщност никакъв враг нямаше срещу 
нея“.
Цитирам тук този пасаж, за да стане още по-ясно какво 
е изпитвал писателят, когато – вече по-късно като 
председател (съвсем временен) – на Съюза на българските 
писатели, е трябвало да изслуша на Първата национална 
конференция на тази организация голямата „политико-
пропагандна реч по литературните въпроси на главния 
секретар на Комунистическата партия Вълко Червенков“ 
(цитирам неговата формула). Константин Константинов 
съвсем деликатно пропуска тук да свидетелства какви 
агресивни напътствия и предписания и колко стряскащи 
съждения за литературата и писателското дело е съобщил 
на този форум главсекът. Този вожд, когото левите са 
слушали по пропагандисткото радио от Страната на 
съветите, вече се е върнал, докато Героят от Лайпциг все 
още дава указанията си от Москва – близо до най-големия 
вожд, до самия Баща на народите – за да може впоследствие 
да пренесе неговите послания към братския славянски народ.
А в тези тревожни за едни, и вдъхновяващи за други дни 
и месеци двамата големи български карикатуристи – 
Александър Божинов и Александър Добринов – са в затвора, 
заедно с още множество писатели, художници, политици, 
журналисти, общественици. Безценни са рисунките, които 
свидетелствуват за този техен затворнически бит. Змей 
Горянин постига по суматристки свободата си така:

Обичам топлите страни
там някъде покрай екватора
и страшно страдам тия дни,
че нямам волността на вятъра,
а във Централния затвор – 
като разбойник политически –
за български всеобщ позор
лежа и мисля поетически.

Но яхнал стария Пегас,
пак мога да догоня вятъра
и да прекарам някой час
сред хубостите на екватора.

Можем да гледаме рисунките на двмамата ни големи 
карикатуристи и да четем цикъла „Екватор“ на Змей 
Горянин и да ги сблъскаме челно в контраст – например със 
стихосбирката на Блага Димитрова, която е цялостен 
апологетичен разказ за биографическото осъществяване на 
Героя от Лайпциг с всичките му основни топоси: „Раждане“, 
„През бурята“, „В емиграция“, „Лайпциг“, „Москва“, 
„Завръщане“. Ето кулминацията на този триумф:

Мечтаният, жадуван миг
от двадесет години чакан,
настъпва,
ето го...
И вик 
хилядогърлен експлодира

В очите ми – сълзи-порой.
Не виждам нищо,
но разбирам:
той е тук!
Между нас е той.

Славчо Васев – един друг заслужил писател – описва 
несръчно така в своите „Страници за Димитров“ това 
първо докосване до родната земя: 

Когато стигна последното стъпало, спря, сякаш се 
поколеба. Стана тихо. Мигът свърши и той спусна крак. 
Стъпи на земята. Натисна я. Тупна с крак. Тръпката от 
този допир запълзя бързо по тялото му. 
„Яка е била, яка е и сега“ – помисли и се усмихна. Усмивката 

му се сля с радостта на земята, която го чакаше и която 
го прегърна топло.
Земята ликуваше.
Наведе се и я целуна по ботевски.
Посрещаше го родината.
И пак викове изпълниха душата му. Небето се 
проясняваше...
- Добре дошъл!
- Добре дошъл!
Ликуваше родината и въздухът се изпълни със сияние.
Той махаше с ръка.

Тези „Страници“ на един номенклатурен автор, заемал 
през десетилетията какви ли не шефски позиции 
(включително и на дългогодишен председател на Съюза 
на българските журналисти), представят по същия 
безпомощен начин специално подбрани моменти от 
битието на Вожда.  
Връщаме се пак при Блага Димитрова. След този „най-
слънчев ден от дните ни“ на посрещането съвсем 
естествено идва денят на същинския Апотеоз за Вожда:

И пред партийния конгрес
в мига върховен се изправи
от ярка светлина огрян
като самата наша правда –

той, вождът наш!
И в тоя миг
нагоре залата излитна
от взрива на ликуващ вик:
- Димитров!
Да живей Димитров!

И няма край,
и няма бряг
на обичта ни океана.
А той усмихнат прави знак.
А той ни моли да престанем.

Естествено, идилията на цялата тази аполегетика няма 
нищо общо с атмосферата в страната, а още по-малко със 
сатрапското поведение на Георги Димитров и в Народното 
събрание – заплахите му спрямо опозицията и към лидера є 
Никола Петков, които съвсем скоро се сбъдват. 
Един от последните записи в Дневника на Георги 
Димитров от 24 януари 1949 г. е следният: „Съвещание в 
Министерския съвет по процеса против евангелистките 
пастори за шпионаж. Югов, Нейчев, Чанков, Христозов, 
Тимев (помощник министър на провосъдието), Вл. Георгиев 
(главен прокурор) и Вл. Поптомов. – Приех Меворах. 
(Разреших неговият син да доведе майка си от Вашингтон.) 
– Приех с Червенков Тодор Павлов по неговото включване в 
Съюза на българо-съветските дружества. Строга критика 
за неговото поведение специално коренно погрешното му 
изказване на партийния конгрес по въпроса за диктатурата 
на пролетариата. Признава грешката си, готов е да се 
разкритикува публично, взема урок от станалото и от 
решението на ЦК.“ 
Както се вижда, до последно Вожда наблюдава различните 
форми на терор, внимава за контрола върху свободното 
движение на гражданите и за мнимите или реални „грешки“ 
на партийните другари...

ИМеНАТА НА ВоЖДоВеТе В СИлНоТо 
ДИМИТРоВСКо-ЧеРВеНКоВСКо ВРеМе

През 1948 г. – началото на периода, на който е посветена 
нашата конференция – се случва първото голямо 
пренареждане. Изхвърлянето на Тито от поредицата имена 
на вождовете всъщност спасява България от озоваването 
є под сръбски диктат в състава на една голяма Югославия. 
Ето как Мария Грубешлиева е зафиксирала това неочаквано 
и внезапно отлюспване:

С надменна императорска осанка,
В тежка мантия на лъже-Наполеон,
той по фелдфебелски ухажва янките
и като буква Г пречупва кръст в поклон.

Без Сталин ще строи „социализъм“
и пак в „строителството“ щял да бъде пръв.
А виждате сега какво излиза:
не строителство, а просто ... блъф!

Георги Димитров престава да бъде младшият брат за една 
хипотетична югославянска федерация. Героят от Лайпциг 
отново надига исполинския си ръст. Сега вече той може да 
бъде пълноценен водач на своя народ, да предвожда всички 
в победния им път. И Божидар Божилов тържествено 
славослови:

Говори той. В звезди града сияй,
устата песента не сдържа вече.
Какво стоиш? Мечтай, мечтай, мечтай!
Върви с Димитров! Всичко свое дай,
и гледай надалече, надалече!
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Но на следващата – 1949 година, се случва великата 
трагедия, народът и младата поетеса осиротяват. Да 
се върнем към финалните цикли от нейната стихосбирка 
„Стихове за вожда“ от 1950 г.: „Барвиха“, „Москва 
изпраща“, „Жив е той“. Тук се развиват редица мотиви, 
които стават традиционни  – естествено, за живот 
след смъртта, за безсмъртието на вожда, за гордостта 
да си българин, когато се произнася неговото име, за 
готовността на самата лирически изповядваща се поетеса 
да се съгласи, че когато чужденци разбират за името є   
Д и м и т р о в а  и  я сметнат за дъщеря на вожда, тя да 
приеме с готовност това родство – та нали според тази 
зла хипноза всички са негови синове и дъщери!
А ето сакралната траурна сцена от часа на прощаването – 
гаранция, че Делото ще продължи:

Червенков
там на Мавзолея
изваян,
величав
стои.
И пред очите просветлени
простор невиждан
се откри.

Но през март 1953 г. се случва вече абсолютното 
отрицателно събитие – умира Бащата на народите 
Йосиф Висарионович Сталин. Покрусата е грандиозна, 
макар отделни „вражески елементи“ да ликуват (описал 
съм преживяванията на прекрасния чичо Поли – тъста на 
сестра ми Мариана, в друго мое съчинение, който възкръсва 
чудодейно в далечното ледено добруджанско село на 
неговото изселване при вестта за смъртта на Сталин, но 
да не се отклоняваме).
Да се вживеем в мрачната и тържествена скръб на Христо 
Радевски:

Учителю наш, вдъхновител и вожд
да бъде навеки и твоята слава,
и твоята младост, и твоята мощ.

Кълнем се в заветите, скъпи, свещени
на нашия мъдър покоен баща,
кълнем се, че никаква сила не ще ни помъти
на чувствата ни верността
към нашата закрила, към нашта ора –
съветските храбри и доблестни хора!

Стихоплетства Лъчезар Станчев: „А днес връх Сталин 
с радост наблюдава / как в труд свободен смел народ 
расте“. Владимир Башев пророкува: „той ще ни предвожда 
векове“. Крум Вълков го обявява за „слънце на вечността“. 
Е, тези векове се оказват максимум три години! (А с него 
в България помръква и уж неугасващата звезда на Вълко 
Червенков.) Но това не пречи на Любомир Левчев преди 
това да разкъса с перверзно вдъхновение също клетвено 
всичките си възможни ризи:

Другарю Сталин,
вярвай ми,
без жал
сърцето си на тебе
бих изпратил
кръвта си млада
всичко бих отдал
да можеш да повдигнеш
ти главата си.

Изглежда, че тази траурна вакханалия е кулминацията 
от славословенето на комунистическите вождове. 
Величаенето на Тодор Живков и Леонид Брежнев е вече 
с други интонации и с други гръмки слова, това е друг 
отвратителен социокултурен сюжет.

(П.П. Всъщност апологетическият „художествен“ разказ 
за Георги Димитров е единственият от поредицата 
„Сталин, Тито, Димитров, Червенков“, който не се 
разпада. Така чак през 1972 г. издателство „Български 
писател“ подготвя със съставителството на писателите 
Камен Калчев, Божидар Божилов и Димитър Гулев сборник 
с категоричното название „Безсмъртие. Стихове и 
проза“. Пак по същото време заводът за грамофонни плочи 
„Балкантон“ дава свой принос в славословенето 
с плочата „Цветя за Димитров“ – със 
записи на стихотворения на Асен Босев, Блага 
Димитрова, Андрей Германов, Давид Овадия, 
Найден Вълчев, с откъс от пиесата на Крум 
Кюлявков „Първият удар“ и на разказа на Ангел 
Каралийчев „На Люлин с червено знаме“. Името 
на Героя от Лайпциг продължава да се ползва за 
целите на комунистическата пропаганда. Може 
би сюжетът на апологетизирането почти 
окончателно приключи съществуването си с 
големия дебат през 90-те около погребението 
на мумията, за съдбата на Мавзолея в 
центъра на Столицата и с мъчителното му 
разрушаване.)

Христо Радевски

Поход към бъдещето

Младежки песни, шум на знамена,
звънтеж на чукове, машинен грохот –
това е нашата родина в поход
към своята щастлива бъднина.

Зарастват по геройския є лик
дълбоките непоносими рани
от нявгашните турски ятагани,
от вчерашния хитлеристки щик.

Как труден е далечния є път!
Той води през несгоди и стихии.
В краката є се сплитат подли змии
и малодушните назад зоват.

Срещу є в злоба яростна реве
глутницата на Чърчила-Ялчъна
там някъде от кървавото дъно
на кървавите средни векове.

Но тя върви уверено напред –
сама творец на свойта орисия,
защото вождът є е смел кормчия,
защото вижда с своя орлов глед

далеч зад днешното, зад трудността –
където я зове другарят Сталин,
където грее в своя лик реален
комунистическата є мечта.

Литературен фронт, бр. 1, 4 септември 1948.

Иван Бурин

Презрение на Тито!

Ти измами мойто вдъхновение,
измени на своя смел народ –
аз ти пращам своето презрение
и света ненавист до живот!

Аз изпях за тебе много песни,
пълни с искреност и чистота,
затова проклятията днеска
не подбира моята уста!

Прежната любов смени омраза
и възторга ми – сурова мъст:
аз те мразя по сърце и разум
в целия ти ренегатски ръст!

До великото и чисто име
на обичния ни Димитров
слагах теб, а днес си кървав пример
на предателство и големство.

Докато бе жив, без срам петнихте
името на скъпия ми вожд –
днес се мъчите да користите
неговата чест, заслуги, мощ!

Аз скърбя за всяка чиста дума,
аз скърбя за всеки честен стих,
писани за теб, подлец безумен,
който цял народ опропасти!

Знай, предателю, че аз прославях
не особата ти на водач –
аз прославях братска Югославия,
на която ти си днес палач!

Пях за теб, защото вярвах в Сталин
вярвах във Съветския съюз –
кой би знаел, че така брутално
ти ще скъсаш братския съюз?

Аз ти свих преди венец от живи
и уханни български цветя –
днес ти пращам тръне и коприва
и на моя здрав народ мъстта.

Ти измами мойто вдъхновение
с низостта на своя зъл живот –
аз ти хвърлям моето презрение,
заедно с югославския народ!

Литературен фронт, бр. 12, 24 ноември 1949.

Найден Вълчев

Сега в Москва…

Сега и във Москва е заснежено.
Снегът и там сега е навалял
и мраморният мавзолей на Ленин
е светъл, снежен, бял.

Навън е нощ. Градът спокойно спи,
завит под шубата на снеговете
и само петолъчните звезди
над Кремъл цяла нощ червено светят.

Под кулата прозорецът гори
и буден зад прозореца запален
сред книгите на Илича седи
и пише във нощта другарят Сталин.

Не трепва болшевишката ръка –
като бойци вървят зад нея редовете
и мисълта като в бетонена река
тече и не прелива бреговете.

Довършва той последните глави
това е втори том Вопросы ленинизма –
на него той ще пише може би
заглавие: Вопросы комунизма.

Литературен фронт, бр. 15,  
14 декември 1949.

Никола Фурнаджиев

На другаря Червенков

Другарю скъп, ний знаем колко труд
и колко зоркост иска твойто дело –
строим, а вече облаци барут
далече над планетата се стелят.

Но верни са народните недра
и Партията – пламенна и яка.
На пречките след гъстата гора
поле без черни облаци ни чака.

Народът на рождения ти ден
от все сърце и твърдо обещава:
за социализма – своя труд свещен,
за мир – борба неспирна и корава.

Той своята любов ти дава днес,
в завета на Димитров – свойта вяра
и всеки свой успех във твоя чест
като най-скъп и най-голям подарък.

Литературен фронт, бр. 1,  
7 септември 1950.

Малка тоталитарна антология
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Н о В А  Б ъ л Г А Р С К А

Къде е детството

Това, което някога беше живот
е само спомен за река.
Това, което днес е спомен
е живот в друга река.

А иначе сея земята.
Тя отглежда утрото, хляба, тишината ми.
Вървя по нея, къща си строя, посявам я и тя ме посява.
Много неща прави тази земя,
може би тя е феята от приказките.
Но има нещо, което и тя не знае.
Иначе щеше да го сподели.
Толкова сме близки.
Тя е легнала в душата ми.
Аз ще легна в нея.
Неразделни.

А къде е детството ми?
Или, хайде, остави – къде е нейното детство?
Тъжна приказка е земята.

Това ми разказваше реката, 
която живееше в детството ми,
и не знаеше що е спомен.

Падат листата

Вървя сутрин из парка и си повтарям:
Запомни този брадясал старец с патериците,
който всеки ден проси пред БИЛА
с едно куче.
Запомни онази лудата, 
която така възхитително се смее в шест сутринта.

Запомни оня с цигулката, заспал на пейката,
мой приятел,
който вечер свири „Ода на радостта“ пред киното.

Запомни и момчето с дългата коса, което повтаряше:
– Не ме е страх, не ме е страх! Бягаше и се криеше 
                                                                зад дърветата.

Това си повтарях и тази сутрин,
разгърден в градината
вървях подивял,
сякаш трябваше да премина земята
и не виждах нищо около себе си,
и мълвях –
падат, падат, падат листата.

Несигурен в написаното

Тонове мрак преминават през нас.
И тонове светлина. Прецеждаме се
като гъби  – подобряваме генотипа.

А навън дъждът подобрява моравата.
Събужда цветята и геройски им вади аромата.
– Искам такава беседка – казва дъщеря ми –
и ми показва картинката.
Знам, че трябва да се правя на беседка.
Знам, че трябва да се правя на пейка за уморени души.
Знам, че трябва да се правя на гражданин,
за да браня правата си.
Знам! Докато мога. И след това.

Странно нещо е човекът.
Той все знае,
а незнанието се трупа върху му
и търси пролука,
която да го изкара далеч от него.

И ако трябва да съм сигурен в написаното, 
тръгваме с кучето и се чудим как да преминем улиците, 
по които тичат мракът и светлината на зигзаг.

Ако ни видите, че подскачаме като скакалци, 
не се плашете.
Пътуваме по светлото си.

Големите очи на детството

Няма кой да прибере прането,
да събуди бабата с инсулта,
да изхвърли боклука, да сложи масата.

Не си платил тока и водата,
не си ударил спирачките на дните
за да разбереш къде се намираш.

Улицата е все така пуста –
и тая край оградата
и оная към небето.

Все някой ще дойде, 
щастливият случай подскача по клоните на дървото
и оттам ме гледа детството
с големите си очи.

Светове от сенки

КОГАТО КАМЪКЪТ СТРОШИ СЪЛЗАТА
И глиненият съд на времето прокапе
Денят навлиза в изтока от запад

На вятъра сърцето уморено диша
Въздишка на живот и следващ ритъм
От земен камък топлина, зърно и корен

Небесната зора е легнала на голо
върху литнал връх от скута на земята
Светлината пада, свела поглед

Едрите звезди я доизяждат 

ЧЕРВЕНИ ОБЛАЦИ и няколко загатнати баира                  
бележат изгрева над планината                                                          
От върха надолу сенките потъват надълбоко

Невидима река се носи под мъглата 
Водата я издига в слънчев облак

По двата бряга хора от скали и вятър  
Наведени един към друг, за нещо си говорят
Човек от Светлина е тръгнал да ги води 

Пътува утрото и облаците дишат
Векове от пясъци се ронят над водата

Небето е в движение, върви безкрайно
От извора на хоризонта се събужда слънце
Окото му отваря розов поглед

Потича огнен сок, фонтан зелена лава 
върху кръглата черупка на земята

ЧОВЕКЪТ В МЕН С УМОРАТА МИ КРАЧИ,
усмихнато и в плен от слънцето на здрача
Белеят отстрани на пътя ветровете
И свети тънък лъч, небето свети

Красива светлина, от времето пропита
А Бог ме чака там и идвам ли, ме пита
Самотен знак до мен е земното ми име,
уплашено като дете, почти незримо

Държим се за ръка, прегърнати и малки
Животът ни е суета и стара залъгалка
Любов и самота по пътища от грешки

Животът в нас е свят, мечтата ни човешка
Възпяваме Духа, живеем във съдбата
на капките роса в сонета на тревата

КАКЪВ Е ТОЗИ ЗВУК
Излива се вълшебна песен
Вълна е тежката извивка на гласа є
Денят е сложил върху раменете си усмивка
Ръцете му държат на струните душата, 
тих ромон от бълбукане на извори в тревата 
А после шеметно изригване на звуци

Животът е с отворено ухо и пуска корен
по тънката извивка в ниското на ветровете
Върти се слънчев кръг, земята ражда новия си образ
И всичко живо се възнася към небето

Каква е тази литнала мелодия
Какъв е този смях на тишината
И има ли възможност да ме вземе 
Усетих как ме призовава и я искам
Такава яростна извивка на гласа да ме докосва
Запален камък от вековни бури

Сашо Серафимов

Антоанета Богоева                            

ВИКЪТ КЪМ НЕПОЗНАТОТО е онзи вик в морето,                           
изрязало на сушата душата
Красиви плажове и проветриви острови
По пясъка животът хваща тен и пуска пара

В утробата на своя поглед към небето
човешкото дете върви по пътя на звездите
Като захарни целувки го примамват
(Примамват го като целувките на мама) 
Пренасят върху формите си светлина и огън
Почти безформени небесни знаци

Детето удря с пръчка своята сълза узряла
Преброжда времето и в него се стопява
Намира място да си поиграе още малко
Да седне върху коня на далечно слънце                   
Пришпорва своя крясък и върви, и тича,
Събира тичинките на небето,
пълни с приказки за Торбалан и Баба Яга

Все по-страшно става
Душата почва да го стяга
И как е тъмно светлото
И как животът му от него с него бяга
Няма я и земната му мама

Нищо хубаво и вкусно няма
Небето е бездънна яма
с една Земя и Слънце, да я топли


